Narodila jsem se v jihomoravském městě Kroměříži, kde
mě moje babička brávala do muzea Maxe Švabinského,
kterého milovala a obdivovala. Moje maminka naopak Švabinského nenáviděla. S ní jsem trávila mnoho času v kroměřížské psychiatrické léčebně, kde byla ar teterapeutem,
a její pacienti byli upřímně ti nejvděčnější modelové, jenž mi
pózovali při přípravách k talentovým zkouškám na Střední
uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, kterou
jsem vystudovala pod vedením prof. Jiřího Vlacha a mistra
Vladimíra Groše. Tito dva pánové mě poslali poté vystudovat Akademii výtvarných umění v Praze, kde mě šest let
ovlivňoval skvělý člověk, sochař Karel Nepraš, i když se pod
můj diplom podepsal profesor Milan Knížák, tehdejší rektor
Akademie, který v té době patřičně rozčeřil vody šedivě
stojatého českého umění.
Po Akademii jsem několik let žila a pracovala ve svém atelieru v Olomouci a nyní mám atelier tady v Pardubicích. Maluji obrazy a modeluji sochy, jejichž tématem jsou nejčastěji
mezilidské vztahy. Je to věčné studium, člověk a jeho patálie,
obrazy a sochy jsou jeho výsledkem tohoto studia častěji
v humorné formě, než v tragické.
Chtěla bych poděkovat všem skvělým osobnostem, se kterými jsem mohla trávit útržky času a od nichž jsem se mohla
učit. Nejvíce děkuji za všechno mé mamince i za to, že jsem
si mohla uvědomit, že Max Švabinský byl skvělý malíř.
Druhé poděkování patří Galerii Univerzity Pardubice,
za možnost presentace mých prací na veřejnosti. Další informace jsou k nalezení a další díla jsou k vidění na www.
klaraklose.com.
Klára Klose
8. 5. 2015 pro Galerii Univerzity Pardubice
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Opuštěný měsíc, pohledový beton, 200 cm, 2009,
město Vysoké Mýto
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GALERII PODPORUJE STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE.

obrazy, plastiky

Galerie Univerzity Pardubice
Univerzitní knihovna
10. června - 31. srpna 2015

Skladatel, olej na plátně, 100 x 100 cm, 2014
Pradlena, kombinovaná technika, 60 cm, 2001

Vzájemná odpudivost, pálená hlína, 38 cm, 2010

Plačící, pálená hlína, 50 cm, 2007

Anděl, olej na plátně,110 x 200 cm, 2010
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