
Sporočilo za javnost 22. 6. 2015 

ARS LOCI. UMETNOST V PROSTORU SVETEGA. 

 

Črtomir Frelih: FIGURA VMES  

razstava risb 

 

27. 6. – 13. 9. 2015, Cerkev Device Marije, Bovec  

 

V sodelovanju Društva Ars Bovec in kuratorke Monike Ivančič Fajfar se v poznogotski cerkvi Device 

Marije v Bovcu že šesto poletje zapored razvija razstavni projekt ARS LOCI. UMETNOST V PROSTORU 

SVETEGA. Tako se v duhovnem prostoru cerkve povezujeta zgodovina in sodobna umetnost. S 

premišljenim vsebinskim in likovnim izborom del se liturgični prostor spreminja v začasno umetnino, 

ki je namenjena vsem. 

Predstavitev največjih slovenskih sodobnih ustvarjalcev je privlačna vsebina v ponudbi turističnega 

kraja. Društvo ARS Bovec si tako po svojih močeh prizadeva, da obiskovalci in domačini poleg 

naravnih lepot, zgodovine ter športnega adrenalina, na Bovškem spoznajo tudi vrhunsko in aktualno 

slovensko ustvarjalnost. 

Letos se z risbami iz ciklusa Figura vmes predstavlja akademski slikar in specialist grafike, profesor 

Črtomir Frelih. Črtomir Frelih daje, podobno kot sveti Avguštin v Izpovedih, oseben zgled za 

introspekcijo. Gledanje njegovih risb zato ni samo estetski užitek, temveč tudi motiv za pogled vase, 

samoopazovanje, notranji dialog in razmislek. Bolj kot uvid in prepoznanje je pomembno občutenje in 

doživetje.* 

 Odprtje razstave bo v soboto, 27. junija 2015, ob 20. uri, v cerkvi Device Marije v Bovcu. 

Razstava bo v Bovcu na ogled do 13. septembra, ob četrtkih in nedeljah, med 19. in 21. uro, po 

dogovoru (031 643 147) je mogoč ogled tudi izven tega urnika. Več informacij o avtorju in razstavi 

lahko obiskovalci dobijo tudi na spletni strani www.artis.si. 

Več informacij o projektu: http://www.artis.si/ArsLoci/ArsLoci.html; več informacij o razstavi:  

monika@artis.si / 041 904 616 / http://www.artis.si/ArsLoci/CrtomirFrelih/CrtomirFrelih.html 

 

Vnaprej se vam zahvaljujem za pomoč pri obveščanju javnosti! 

 

Monika Ivančič Fajfar, 

kuratorka razstave 

 

*M.I. Fajfar, iz spremnega besedila ob razstavi 
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O avtorju: 

 

Črtomir Frelih je bil rojen 20. 8. 1960 na Nomenju v Bohinju. Leta 1985 je diplomiral iz slikarstva in 

1990 zaključil specialistični študij grafike na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, prav tam je 

leta 1997 opravil tudi magisterij znanosti iz likovne didaktike. Je redni profesor za grafiko na Oddelku 

za likovno pedagogiko na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Ob grafiki se ukvarja še z risbo in slikarstvom 

in je avtor več strokovnih člankov s področja likovne teorije in likovne pedagogike. Prejel je nekaj 

nagrad in priznanj doma in v tujini, nazadnje 2010 priznanje na 8. svetovnem trienalu grafike, 

Chamalières, Francija in 2012 Priznanje za najvišjo kakovost na 8. mednarodnem bienalu risbe, Plzen, 

Češka. Večkrat je kot vabljeni avtor sodeloval na mednarodnih grafičnih prireditvah, nazadnje na 

Trienale Sofija (2014), Bienale Varna in 8. grafični razstavi Cremona (2015). 

Fotografije:  

arhiv avtorja 


