
Josef HRDLIČKA socha • fotografie • kresba • poezie

narozen  1955 České Budějovice
bydliště  Jihlava, I. Olbrachta 1

   www.sca-art.cz
člen  Sdružení výtvarných umělců Vysočiny 

   (při Unii výtvarných umělců ČR)
   Syndikát výtvarných umělců - Sdružení sochařů ČMaS

studia 1974 - 1980 Vysoká škola veterinární Brno 

Tvorba autora zrcadlí jeho citové a racionální souznění s přírodou, jeho návrat k pradávným hodnotám krásy a harmonie. Tvorba je 
svědectví o hledání a nalézání souladu se sebou, s lidmi, přírodou i Něčím vyšším. Tvorba přijímající jednotu v rozdílnosti, tvorba stírající 
hranice mezi Vně a Uvnitř, pozorovatelem a pozorovaným, milováním a meditací, smyslností a duchovnem. Tvorba jako hledání břehu i 
přijímání proudu. A slova zní, kroky míjí a oblaka plynou.

    výstavy autorské 
Od roku 1988 uspořádal 18 autorských výstav v České republice . 

    sochařské soutěže
1993 Art et nouvelles démokraties, Montreal, Kanada • 1992 Mezinárodní sochařská soutěž, Osaka - Japonsko •1992 Mezinárodní 
sochařská soutěž, Hurt - Německo •1991 21. století - Budoucnost, Barcelona - Španělsko •1990 Soutěž o cenu J. Chalupeckého, Praha 

- ČR • 1989 International Art Horizonts, New York - USA • 1988 Atrium Lichtensteinského paláce, Praha ČR  

    výstavy skupinové
Od roku 1985 se zúčastnil 43 skupinových výstav v České republice, Slovensku, Německu a Francii.

    realizace - socha, fotografie, film
2002 „Sdílení“ - Josef Hrdlička - socha, fotografie, kaligrafie, poezie -  Česká televize 2, Salon moravskoslezký, premiéra 5. 2. 2002, 
Josef Hrdlička - scénář, Jan Novák - režie • 2000 „Památník přelomu tisíciletí - Prostor dechu Tepu čas,“ kyvadlo bronz - v. 68 cm, 
architektonická spolupráce - ing. arch. Jiří Kubín, Věžnice u Jihlavy • 1997 Interiér privátní psychologické ordinace - fotografie, socha,   
Jihlava • 1995 Interiér investorské a inženýrské společnosti - fotografie - Jihlava •  Interiér privátní stomatologiclé ordinace - fotografie      
 - Jihlava • Interiér projekční kanceláře - fotografie, socha - Jihlava •  „Kříž“, bronz, dřevo, v. 144 cm, Kaple - Petrovice u Štok • Interiér 
privátní stomatologiclé ordinace - výtvarný návrh  a řešení interiéru - fotografie, sochy, instalace - Jihlava

    zastoupení ve sbírkách
Oblastní galerie Vysočiny Jihlava •
Soukromé sbírky  - Česká 
republika, Německo, Rakousko, 
Švýcarsko, Francie, Švédsko,
Holansko, USA, Austrálie

„Tebe nebe zrcadlení“


