
 
„ŽIVLY“    
 
Tisková zpráva: 
Tematická výstava členů UVU Živly se bude konat od 23. 1 do 10. 3. 2019 v Galerii Jiřího 
Trnky.  V evropské kultuře jsou živly v metaforické rovině obvykle spojovány s astrologií, 
alchymií a s antickou mytologií, v moderní době poučené o východní filozofické systémy  
se perspektiva chápání dále rozšiřuje. Téma umožňuje umělcům uchopit jej klasickým  
i moderním způsobem, v duchu tradic či zcela osobitě, bez omezení techniky či materiálu. 
 
Anotace: 
Na tematickou výstavu, která se bude konat od 23. 1. do 10. 3. 2019 v Galerii Jiřího Trnky 
jsme zvolili poměrně klasické, nicméně náročné téma – Živly.  
Vichřice, rozbouřená voda či spalující oheň jsou přírodní živly, se kterými má nějakou 
zkušenost každý, kdo si někdy třeba jen sáhl na rozpálená kamna nebo pořádně zmoknul na 
horské túře – a koneckonců, v prach se nakonec tak jako tak všichni obrátíme a odevzdáme 
elementům co jim náleží. Pojem „element,“ který je synonymem pro „živel“ ve většině 
evropských jazyků, má původ v latinském „elementum,“ což značí „prvotní princip“  
a odkazuje na původní smysl pojmu, jenž byl ryze ezoterický. Přírodní živly jako oheň, voda, 
vzduch, či země byly původně pojímány pouze jako obrazná přirovnání, metafory. Dnes 
pojem živly chápeme poněkud doslovně a často mu bývají přiřazovány všelijaké literární 
konotace, které posouvají jeho chápání ještě dále od původního smyslu. 
V evropské kultuře jsou živly v metaforické rovině obvykle spojovány s astrologií, alchymií  
a s antickou mytologií, v moderní době poučené o východní filozofické systémy se 
perspektiva chápání dále rozšiřuje.  
 

  
 

Úvodní řeč 
 
Vážené dámy a pánové, milí kolegové výtvarníci a kolegyně výtvarnice, drazí příznivci výtvarného 
umění, 
děkuji všem, kteří jste dnes mezi nás přišli, za váš zájem o další z řady tematických výstav, 
pořádaných UVU Plzeň. V úvodu bych chtěl poděkovat všem kolegům výtvarníkům a výtvarnicím za 
jejich účast i umělecké úsilí, o které se s diváky dělí zcela bez nároku na jakoukoli odměnu, 
realizačnímu týmu UVU a dalším zkušeným kolegům, kterým vděčíme za jejich cenné rady a 
doporučení.  
 
Téma, které jsme tentokrát zvolili, má v evropské kultuře svoji tradici – jako výtvarný motiv i jako 
filozofický pojem. 
Pojem „element,“ který je synonymem pro „živel“ ve většině evropských jazyků, má původ 
v latinském „elementum,“ což značí „prvotní princip“ a odkazuje na původní smysl tohoto pojmu, jenž 
byl ryze ezoterický. Přírodní živly jako oheň, voda, vzduch, či země byly původně pojímány pouze 
jako obrazná přirovnání, metafory.  Spolu s pátým elementem, kterým je éther, jsou symbolicky 
vyjádřeny pentagramem, hroty pěticípé hvězdy Jitřenky - Aurory neboli Venuše, personifikované jako 
postava s hořící pochodní – světlonoš – (z latinského „luci fere“ nosit světlo) Lucifer. Planeta Venuše 
za 8 let opíše pětiúhelník. Metafyzická teorie elementů má svůj původ v židovské kabale, z níž 
vychází i astrologie. 12 znamení zvěrokruhu je rozděleno do čtyř živlů takto: Beran, Lev a Střelec jsou 
znamení ohnivá; Býk, Panna a Kozoroh jsou znamení zemská; Blíženci, Váhy a Vodnář jsou znamení 
vzdušná a Rak, Štír a Ryby jsou znamení vodní. Švýcarský psychoanalytik, jeden z otců hlubinné 
psychologie C.G. Jung k těmto čtyřem živlům přiřazuje lidské temperamenty – oheň k cholerikovi, 
vzduch k sangvinikovi, vodu k flegmatikovi a zemi k melancholikovi. Gravitace kabaly a výtvarného 
umění se v průběhu staletí projevovala díly umělců, kteří s židovskou magií koketovali (jako básník a 
grafik William Blake, či J. W. Goethe), nebo její existenci intuitivně tušili, a tak se umělecké 
znázornění živlů stalo běžnou součástí výtvarných metafor. Rozbouřené přírodní živly zvláště 
rezonovaly s manýristickým a ještě více s barokním uměním, jak můžeme vidět v dílech Rubense, 
Tiepola, George la Toura a řady dalších, včetně bezpočtu sochařsky bujných Neptunových fontán, 




