Karel Bostl

Fantazie II.
Narodil se 2. 8. 1959 v Berouně ve znamení lva. Vystudoval slévárenství na Střední průmyslové
škole hutnické v Kladně a na Vysoké škole báňské v Ostravě. Pracoval v oboru v Králodvorských
železárnách, Prague Casting Services a v ČZ Strakonice, v současné době je zaměstnán v KD Foundry.
Mezi jeho koníčky patří kromě výtvarného umění také cestování, sport a otužování.
Vlastní tvorbě se věnoval intenzivně pět let. Jako samouk začínal malými formáty, z technik
používal pastelky a vodovky. Postupně vyzkoušel i olej na plátně a akrylové barvy, které v pozdější
tvorbě převládly. Tématicky se zprvu nechával inspirovat obrazy známých malířů, i těmto obrázkům
dokázal vtisknout osobitý charakter. Formáty se postupně zvětšovaly a autor přes krajinomalbu dospěl
až k abstraktní tvorbě a velkoplošným obrazům. Používal různé netradiční techniky - maloval prsty,
kapal a stříkal barvu, ryl šroubovákem, roztíral a rozmýval barvy hadrem, snímal otisky, sypal prach…
Svou parketu našel v působivém používání barev, v jeho obrazech se odráží bohatý vnitřní život a tvůrčí
fantazie.
Obrazy záměrně nemají názvy, ty ponecháme na fantazii diváků.
Výstavy:
II/2010 - I/2011
II/2011 - dosud
VII - VIII/2011
IV/2012
V/2012
IX - XI/2012
I - III/2013
IX/2013
XII/2013
IV/2014

Kafé bar Bárka v Točníku - Na cestě umění
Kafé bar Bárka v Točníku - Na cestě umění II, stálá prodejní výstava
Městská knihovna Beroun - Obrázky z cest (od pastelek k oleji)
Jiná káva Beroun - Abstrakce
Městská knihovna Beroun - Tápání aneb cesta k abstrakci - retrospektivní
výstava
Galerie Mokropeská kaplička sv. Václava - velkoplošné abstraktní obrazy
Městská knihovna Praha - Luka - Tápání II - abstraktní obrazy
Městská knihovna Beroun - Fantazie - abstraktní obrazy
Galerie U Zlatého kohouta Praha - skupinová výstava
Galerie U Zlatého kohouta Praha - skupinová výstava
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