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Narozen 7. 1. 1963 v Trutnově. Vyrůstal v Krkonoších, studoval Střední průmyslovou školu stavební v
Náchodě a Stavební fakultu ČVUT v Praze. Žije a pracuje v Horním Maršově.
Výstavy:
Open Air Festival v Trutnově – fotky z festivalu, Foyer gymnasia v Hostinném, 2001
Open Air Festival v Trutnově – fotky z festivalu, Foyer kina Vlast v Janských Lázních, 2002
Mikulovské fotobraní – výstava fotografií švýcarských a českých autorů v prostorách mikulovského
zámku a synagogy, 2002
Ostrava – periferie nebo co? – výstava fotografií českých, německých a švýcarských fotografů v
prostorách dolu Michal v Ostravě, 2004

Fotím, ale mezi fotografy se nepočítám. Ne, že bych nechtěl, ale fotograf je ten, kdo umí fotit a udělat
fotku. Abych se přiznal, když mačkám spoušť, tak nikdy nevím, co z toho bude. Nijak mě to však
nevyvádí z míry, naopak, mám to rád, stejně jako když přijdu na nějakou vernisáž a nikoho tam neznám.
Dnes ale zjišťuji: na mírně pokročilém focení je hezké, že můžete přijít i na svoji vernisáž, kde je to zcela
jiné. Všichni jakoby přišli kvůli vám. To je opravdu moc milé. Je tu tolik lidí, že přes všechny žaluzie a
audinu pana ředitele na náměstí nelze dohlédnout.
A támhle stojí Bohdan, usrkává červené, červené?
A co Honza Macháček – bál jsem se, že nepřijede, přijel? Nepřijel.
A Jirka s Mírou.
A Jana. Jana je tu, aby se zde v Pardubicích podívala na svého muže Libora Maška, přestože jej vidí
skoro každý den doma. No není to úžasné?
A co ti všichni, které ještě vůbec neznám?
Ani si nedokážu představit tu chvíli, kdy mě z hovoru vyruší krásná mladá dívka, asi studentka filozofické
fakulty taky s foťákem přes rameno a zpod brýlí vydechne: nejste vy ten fotograf, co má tu výstavu
fotografií v tom krásném domě a galerii přímo v centru a na náměstí v Pardubicích?
Co na to říct? Že to teda jsem fotograf a celé dva měsíce od osmi do pěti a svátky a víkendy nepočítejte,
protože je zavříno. Mám ji začít fotit, aby bylo jasno a říct si o adresu? Ne, měl bych jít ven s pravdou,
opravdu nejsem fotograf. Kdybych byl fotograf, tak bych musel dokázat vaši krásu zvětšit, vyvolat
nemírnou hysterii a pak to všechno ustát. Kdybych byl fotograf, tak bych byl býval dokázal udělat
alespoň jednu malou, mizernou, přepálenou momentku mého nejlepšího kamaráda Péti Slavíčka.
Kdybych byl fotograf, tak už dávno Tě vyfotím, Káťo, i s tvojí sestrou a obě nahaté s vašimi krásnými
prsy. Když k tomu připočtu všechny ty naslibované fotky a všechny ty nafocené, které už nikdy neudělám
je to jasné. Ale těším se, že jednou konečně stihnu V ZÁŘÍ VYVOLÁVAT FOTKY Z PRÁZDNIN.
Hezké prázdniny.
Miloslav Gregory Klimeš

