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Biografija 

 

Klarisa Sipoš, rojena 1991 na Ptuju, ustvarja predvsem v mediju slikarstva. Njena želja po 

upodobitvi vizualnega, jo je popeljala na študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost 

in oblikovanje v Ljubljani. Spomladi, leta 2016, je magistrirala iz smeri slikarstva z 

magistrsko nalogo: »Pojav dejavnega pogleda med človekom in živaljo znotraj in izven 

umetniškega polja. Raziskovanje teorije pogleda skozi meditativno-intimne slikarske 

stvaritve«. Zadnja leta z uporabo novih tehnik in nove tehnologije poskuša nagovoriti 

sodobnega gledalca ter s tem izraziti svoj pogled na sodobne problematike. Njen glavni 

tematski poudarek v umetniških delih je anatomija, živali ter narava. 
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Razstave: 

Samostojne razstave: 

 2013 - Kulturni hram Jesenice, Jesenice. 

 2013 - Prebujanje resnice, Center interesnih dejavnosti, Ptuj. 

 2008 - Divjina srca, Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška, Maribor. 

 2007 - Samostojna razstava na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška, Maribor. 

Skupinske razstave: 

 2016 - Mariborski umetnostni sejem, Maribor. 

 2015 - Primavera 2015, Galerija DLUM, Maribor. 

 2013 - ob otvoritvi trgovine SiTi ARTstore, Ljubljana. 

 2012 - Od pekla do pekla, Miheličeva galerija, Ptuj. 

Sodelovanje: 

 2018 – Festival Internacional de Imagem de Natureza, Portugalska. 

 2018 – razstavljen predlog za Bošedrago, Koper. 

 2013 - Pomoč pri snemanju kratke serije Minutke za Sveto pismo, Družina. 

 2011 - Video »Hope of Spring« kot spremljevalni dogodek na Speculum Artium, 

Trbovlje. 

 

Ilustracije: 

 Jernej Kastelec, Kresnik: Ognjeno izročilo, Ljubljana, 2014. 

 Gerhard Wenzel, Skrivnost dveh kron: Nenavadno življenje sv. Maksimiljana Kolbeja, 

Slovenska minoritska provinca sv. Jožefa, 2011. 

 

Nagrade: 

 2013 - drugo mesto na natečaju za najboljši portret rektorja ljubljanske univerze prof. 

dr. Radovana Stanislava Pejovnika. 

 2009 - Umetnica leta, Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška, Maribor. 

 

Diplomsko delo: 

 Fotorealizem in wildlife umetnost, 2012 

 

 



Magistrsko delo: 

 Pojav dejavnega pogleda med človekom in živaljo znotraj in izven umetniškega polja, 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

Umetniška izjava 

 

Težko je razložiti pomen lastnega umetniškega dela – še težje pa se je s svojimi deli dotakniti 

gledalca. Danes v sodobnem svetu dobivamo vedno več napačnih informacij in predstav o 

našem okolju. Zaradi tega sama poskušam v svojih delih opozoriti na te napake. S svojimi 

slikami izpostavljam človeški odnos in njegovo zlorabljanje okolja. Moj namen umetniškega 

delovanja je, da poskušam nagovarjat in ulovit gledalčev pogled. S tem ga hočem ustavit na 

mojem delu in ga pripraviti do ponovnega razmisleka o njegovi vlogi na Zemlji.   

 


