
Súčasná VÝTVARNÁ TVORBA V. SIMEKA 

Umelecká činnosť PaedDr. Viktora Šimeka je rozmanitá. Okrem iných 

jeho aktivít veľmi úspešne vedie ženský spevácky zbor Zoboralja. 

Očarený krásou ľudových piesní sa dostal k štúdiu ľudového odevu a 

jeho umeleckému zobrazovaniu. Kroje Podzoboria a Tekova sú pre neho 

nevyčerpateľným prameňom námetov a zdrojom inšpirácií. Vystavoval 

na kolektívnych a autorských výstavách na Slovensku i v zahraničí. 

Svojimi dielami sa zúčastňuje i charitatívnych akcií. Popredné miesto v 

jeho tvorbe zaujímajú folklórne námety, najmä ľudový odev obcí spod 

Zobora, s ktorým vďaka svojmu záujmu o ľudové piesne a pôsobeniu v 

speváckych zboroch má možnosť pravidelne sa stretávať. Stvárňuje farebnosť, tvarovú 

rozličnosť a mnohosť krojov jednotlivých obcí rôznymi technikami. Kreslí rudkou a 

pastelom, maľuje akvarelom, temperou i olejom. 

Okrem folklórnych námetov sa venuje aj ďalším klasickým maliarskym žánrom, 

krajinomaľbe a zátišiu. Pozoruhodné sú jeho kvetinové zátišia, v ktorých sa usiluje o 

vystihnutie farebnej a tvarovej bohatosti prírodných útvarov. Podobne ako pri folklórnych 

námetoch, aj v týchto obrazoch rezonuje úcta k technickým kritériám akvarelu. Elegantne 

zvláda nenútené prechody medzi popisnejšími detailmi a veľkoryso nanesenými 

farebnými plochami, ktoré sa vďaka  postupu maliara spájajú v harmonický a prirodzený 

celok. Tendencie tvarovej štylizácie sa v jeho tvorbe markantnejšie uplatňujú v 

krajinárskych motívoch, v ktorých sa vecnosť, prozaickosť a disciplinovaný lineárny 

rukopis autora mení na lyrickú abstrakciu. V týchto obrazoch maľovaných technikou 

akvarelu sa strácajú obrysové línie kompozičných prvkov a mäkké prechody pastelových 

tónov spájajú horizont s oblohou. Tieto impresívne obrazy a celoživotné dielo Dr. Viktora 

Šimeka vôbec, v ktorom farba a tóny zohrávajú z vizuálneho a zvukového aspektu 

rovnako významnú rolu, je umeleckou výpoveďou človeka, ktorý žije a tvorí srdcom i 

dušou. 

Akú činnosť vyvíja umelec teraz? Pre deti iba nedávno dokončil tretí diel maľovaniek s 

námetom ľudového kroja Podzoboria. Úspešné boli jeho ilustrácie zbierok básnika Pála 

Száraza. Venuje sa aj úprave ľudových piesní a sakrálnych skladieb pre spevácke zbory. 

Pre tlač pripravil druhý zväzok skladieb  Pieseň chrámu. V súčasnom období vystavuje 

svoje výtvarné diela v Bratislave, koncom februára v Podunajských Biskupiciach, na jar v 

Jelenci a v ďalších usadlostiach Podzoboria. Chystá maľby na súťažnú prehliadku 

výtvarných prác  REGION ART a Výtvarné spektrum.   

Za umeleckú činnosť, propagáciu zborového spevu a ľudovej kultúry sa mu dostalo veľa 

uznaní a vyznamenaní. Uvediem iba tie najväčšie: V roku 2002 ho v Budapešti slávnostne 

pasovali za Rytiera maďarskej kultúry a roku 2014 prevzal Cenu za celoživotné dielo. 

 

 

 



 

Dr. Viktor Simek aj so svojou manželkou Veronikou tam, kde mu je dobre – medzi svojimi 
obrazmi. Na zábere vpravo ako Rytier maďarskej kultúry. 
 



 
Dievča na brehu potoka, 2019              Krajinka – kompozícia, 2018 
 
 

 
Krajinka – kompozícia II., 2018                        Krajinka – kompozícia III., 2018 
 
 



 
Kvety vo váze I., 2018                                      Kvety vo váze II., 2019 
 
 

 
Mladucha z Podzoboria, 2017        Otvorený dvor, 2017 
 
 



 
Jarná krajinka, 2017                                        Po daždi, 2017 
 
 

 
Na kraji lesa, 2017                                                                   Dievča zo Žirian, 2017 
 
 



 

 
Zoltán Kodály, 2016                                          Eugen Szíjjártó, 2017 


