
FELIKS FRÜHAUF – SREČ
Silva Sešel, prof., umetnostna zgodovinarka je ob priložnosti 
zapisala…. Dela zadnjih let izpričujejo izredno vitalnost , ki je 
večja kot kdajkoli prej. Motivi so pravzaprav enaki, že poznani iz 
prejšnjih obdobij, vendar so zdaj drugačni. Dokazujejo, da so 
predmeti in pokrajina obravnavani zaradi barvnih odtenkov, 
sliko spremenijo v harmonijo barv. Akrilna tehnika omogoča 
nanašati na grund različne barvne nanose, ki presevajo iz 
notranjosti in podobo optično poglobijo. Kakor umetnost 
govori vsakemu po svoje, bodo tudi Frühaufove slike govorile 
vsakomur drugače. Od nas je odvisno, kako vstopamo v svet 
dogodkov, idej in čustev, kako podoživljamo življenje in dela 
posameznikov. Sprva, ko vstopamo v umetnikov svet, je pot 
ozka, a z vsakim korakom je naše razumevanje globlje in širše.  
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Mestna galerija Šoštanj
Trg bratov Mravljakov 7, 3325 Šoštanj

Telefon: 03/898-43-34

Delovni čas:
ponedeljek - petek: dopoldan naročila po telefonu

041 430 977 Kajetan ali 031 339 195 Milojka,
popoldan: od 16. do 18. ure

Priprave razstave in vezni tekst na razstavi:
Milojka B. Komprej

FELIKS FRÜHAUF – SREČ
Dravograjčan, rojen leta 1944, je član Koroških 
likovnikov Ravne na Koroškem, častni član LS KUD-a 
Kliničnega centra v Ljubljani in član LS Dravograd. Že 
12 let deluje tudi v skupini ART FEMIPS. Z likovno 
dejavnostjo se ukvarja že 30 let. Imel je preko 30 
samostojnih in preko 200 skupinskih razstav doma in 
v tujini. Za svoja dela je prejel več nagrad in priznanj.
Je idejni in strokovni vodja letos že jubilejnega 
dvajsetega mednarodnega likovnega srečanja v 
Dravogradu. 

vabi

na odprtje razstave

MED NEBOM IN ZEMLJO

predstavlja se slikar

FELIKS FRÜHAUF – SREČ

v petek, 21. junij 2013, 
ob 18.00.

Glasbeni gost: 
OKTET ZAVODNJE

Beseda o avtorju:  
slikar in prijatelj JURE GODEC


