
LI
BOR  H Ř I VNÁ

Č
        

   *    POKOR A   
* 

  

Krnovská synagoga 2022

Pokus o řešení kvadratury kruhu, 2021
mramor Supikovice, plátkové zlato, 26 x 19 x 6cm

Růže z hory Moria, 2011
mramor Benátky, 20 x 20 x 4cm
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grafický design: Jaromír Hřivnáč

Obětní nůž, 2021
mramor Carrara, plátkové zlato, 39 x 8 x 4cm

Neklid v hlavě, 2021
mramor, 23 x 23 x 4cm

Měním tváře, měním hlásky... , 2016
olovo, 30 x 27x 2cm

titulní strana - ŘÁD, 2018
bronz, červený pískovec Polsko, 50 x 50 x 20cm

druhá strana - Pokora, 2018
mramor Carrara, 48 x 34x 10cm



Básník, fotograf, sochař. U soch, básní i fotografií vnímáme myšlenkové procesy Libora 
Hřivnáče, jeho neustálé hledání. Hledá v sobě pokoru a nachází pýchu. Hledá v sobě 
lásku a nachází erotiku. Svými fotografiemi ilustroval několik knih. Vydal tři samostatné 
sbírky básní: „Sám mezi lidmi,“ „Jako mlhu ji rozfoukal větřík,“ a poslední, poezii plnou 
rozbouřených vášní, s názvem „BRUTALBRUNTAL.“ Tuto knihu mu doprovodil svými 
obrazy známý Bruntálský bouřlivák, malíř Pavel Forman.

Dieter Schallner, historik uměni: 
Hřivnáčovy objekty udivují transcendentálními podněty zakódovanými v „Řádu“. „Kajíc-
níci“ a „Kazatelé“ procházejí „Chrámy,“ či „Branami bez dveří,“ a odcházejí přes „Mosty 
do nicoty.“ Doplněni artefakty souvisejícími s věčnými životními cykly, ať už se s nimi 
setkáváme v Řádu, či v dalších objektech „Zrozením života,“ „Obětní mísa“, či kameny 
vyjadřujícími obrazy s navýsost náboženskými uměleckými slohy gotiky, baroka,  
a románského stylu. Hřivnáčův svět je zdánlivě zaplněn symboly, které odkazují ke stře-
dověku a k romantickému pohledu první poloviny 19. století na něj. Romantismus si 
pak našel v 19. století v prerafaelitech, symbolismu a secesi zdatné pokračovatele. Ani 
20. století není idealismu v tvorbě surrealistů apod. prosto.
Není lehké pochopit jeho mnohovrstevnaté dílo. Člověk by rád zůstal u prvoplánové 
polohy filozofujícího romantika, rád by zakoušel kvalitu tradice. Poselstvím jeho tvorby 
je komplikované sdělení. Jako každý moderní člověk Libor Hřivnáč relativizuje všechno 
a všechny, vychází to z našeho pokrokářského podvědomí, ať chceme nebo nechceme. 
Nemůžeme si pomoci. O pokoře sníme, v Brutálu žijeme. Řečeno s klasikem: „Na tváři 
lehký žal, hluboký v srdci smích!“ Hřivnáč se tak projevuje nejen jako hledač pokory,  
ale také jako Antimácha a spolu s ním i my všichni, kteří se řítíme postmoderním  
světem – do nicoty.

Chrám páně, 2018
sklo, 50 x 50 x 25cm

Zrození života, 2021
mramor Supikovice, zlatý kalcit, 25 x 25 x 17cm

Obětní mísa, 2021
mramor Kuba, 30 x 35 x 3,5cm

Svatyně, 2016
32 x 32 x 7cm

Kazatel, 2018
travertin, bronz, 40 x 15 x 27cm

Vzepětí ducha, 2020
onyx, 21 x 13 x 10cm

Libor Hřivnáč


