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Črtomir Frelih se tokrat predstavlja z 
ciklom, ki ga je poimenoval Lisice. Lisico 
kot zvitorepko poznamo iz pravljic, bajk, 
legend in mitov. Večinoma jo v pravljicah 
prikazujejo kot pametno, pregnano živo 
bitje, ki pogosto izrablja nemočne, da s tem 
kompenzira svojo nizko rast. Po drugi strani 
velja za prekanjeno, sleparsko, zahrbtno in 
bahaško, tuji pa ji nista niti norost in modrost. 
V kmečkemu svetu velja za vsiljivko in 
kradljivko, medtem ko jo v Azijskem svetu 
zaradi njenega instinkta in modrosti 
cenijo. V antiki je veljala zaradi rdečega 
kožuha za demona ognja, v srednjem 
veku pa kot utelešenje hudiča. Keltska 
tradicija, jo enači z bogom Hermesom kot 
spremljevalko duš. V bibličnem jeziku pa jo 
pogosto povezujejo z zlobo, zahrbtnostjo, 
brezmejnostjo in pohlepom. Torej si lahko 
izvor naslova razložimo na več načinov, 
čeprav vemo, da avtor pogosto vključuje 
aktualne teme v vsebinski koncept svojega 
dela, ki ga prikaže na socialno, kritično, 
humorno ironičen način. V kolažu je kot 
osnovo uporabil stirodur, ki ga poznamo 
kot izolacijsko sredstvo, na katero lepi 
lepenko, kot dopolnilo pa uporablja 
slikarske postopke kot so akrilne barve, 
akrilno emulzijo, gravuro, svinčnik, pastel in 
pesek. Prevladujejo zemeljski toni, rumena, 
sivinska lestvica, ter črno bela barva. 
Njegova dela so prikazana na abstrahiran 
poenostavljen način. Kompozicijo gradi 
s pomočjo barvnih površin v katerih 
poudari horizontalo ali vertikalo, na kateri 
upodablja lisice, znake, ter komentarje, ki 
jih napiše s svinčnikom. Do izraza pa zaradi 
samega materiala prihaja tudi tekstura. 
Simbolni pomen in spremni komentar nas 
navdihneta, da začnemo iskati resnico, ki 
se skriva za lisico.
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Črtomir Frelih se je rodil 20. avgusta 1960 na 
Nomenju v Bohinju. Diplomiral je leta 1985 na 
ALUO v Ljubljani pri prof. Zvestu Apoloniju in 
tam opravil specialistični študij grafike pri prof. 
Zvestu Apolloniju in Branku Suhyju in magistrski 
študij likovne didaktike. Sedaj je izredni 
profesor za risanje in grafiko na Pedagoški 
fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je predstojnik 
Oddelka za likovno pedagogiko. Imel je okoli 
60 samostojnih razstav in sodeloval na številnih 
skupinskih predstavitvah slovenske umetnosti 
doma in v tujini (mdr.:Leverkusen, Seul, Pariz, 
Bonn, Assen, Dunaj, Oregon, Puebla). Živi in 
ustvarja v Radomljah in Bohinju.
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akril, gravura, transfer/lepenka
50 x 50 cm

liSiCe So Se odloČile, da Je TreBa …
2014 
akril, pesek, šablona, gravura, transfer/lepenka
50 x 50 cm


