
KAROL FELIX / PASCE A POSOLSTVÁ 

Miesto konania: Oravská galéria, Dolný Kubín, Veľká výstavná sieň Župného domu 

Kurátor: PhDr. Ľudovít Petránsky 

Vernisáž: 30. 03. 2016 o 16.30 hod.  

Termín výstavy: 30. 03.– 11. 06. 2017  

    
 

     
 

Grafik a maliar Karol Felix (nar. 1961) patrí k najosobitejším slovenským výtvarným umelcom svojej 

generácie. V roku 1987 absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, dnes už na 

legendárnom oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Albína Brunovského, a odvtedy rozvíja svoj 

precízny a zároveň rozmanitý výtvarný program. Karol Felix sa doteraz predstavil na viac ako šesťdesiatich 

samostatných výstavách na Slovensku a v zahraničí (Belgicko, Holandsko, Francúzsko, Portugalsko, Taliansko, 

USA, Egypt, Južná Afrika atď.). Je držiteľom viacerých domácich a zahraničných ocenení prevažne za grafickú 

a známkovú tvorbu. Ako hosťujúci umelec prednášal o slovenskej grafike a svojej tvorbe v USA, Juhoafrickej 

republike, Spojených Arabských Emirátoch, Egypte a Škótsku. 

Aktuálna výstava Karola Felixa v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne predstavuje autora a jeho tvorbu vo 

všetkých výtvarných médiách, ktorým sa programovo venuje. Zahŕňa reprezentatívny výber jeho grafickej 

tvorby v klasických hĺbkotlačových technikách, prierez známkovej tvorby, ale tiež výsledky jeho súčasného 

výtvarného programu zahŕňajúceho maľbu, digitálne tlače, kresby, koláže, asambláže a kombinované techniky. 

Názov výstavy odkazuje na témy, ktorým sa venoval, ale zároveň je aj ironicko-metaforickým vyjadrením 

autorovej snahy o hľadanie adekvátnej výtvarnej reči, pomocou ktorej sa snaží akcelerovať svoje vizuálne 

posolstvo. Výstava prezentuje výsledky jeho výtvarného programu od miniatúrnych formátov známok, ex libris 

a malej grafiky, až po veľkoformátové diela v oblasti maľby, koláže a digitálnych tlačí.  

„Nie som konceptualista, ale pár inštalácií som už urobil a vždy má zaujíma, ako sa to dá urobiť inak,“ hovorí 

Karol Felix. „Pre mňa je dôležité, ako priestor na mňa pôsobí.“ Autor má pri svojich veciach nadhľad a veľmi 

často sa na svoju tvorbu pozerá aj z druhej strany – z pohľadu diváka. Nechce, aby výstava bola nudná 

exhibícia autorových ambícií, a preto rád rozohráva svoju kolekciu do rôznych obrazcov. Aj preto sa dá 

prítomná výstava v Oravskej galérii čítať ako príbeh, ale aj ako jeho jednotlivé kapitoly. Ako magické znaky, 

ale aj ako intímne odkazy. Ako lákavé pasce, ale aj posolstvá jedného umelca, ktorý má čo povedať. 


