Daniela Fojtů

Kniha obrazových mandal

V březnu roku 2015 jsem nakreslila první ze série obrazů,
které nazývám mandaly.
V průběhu jednoho roku poté vzniklo postupně 15 kreseb.
Každý obraz ve tvaru kruhu zachycuje určitý moment v čase.
Formu mandaly jsem zvolila vlastně náhodou. Kamarádka
mi před návratem do Ameriky přenechala různé umělecké
náčiní. Dostal se mi tak do ruky kromě jiných věcí i
čtvrecový blok a mnoho tužek, pastelek a barev. Udělala
jsem doprostřed čtvercového papíru kruh a tak to začalo..
Pod pojmem mandala si v případě svých kreseb představuji
pouze ten základní význam slova mandala a to je "kruh".
Nesnažila jsem se vytvářet obrazy, které by měly nějaký
duchovní náboj ani nebylo mým cílem dělat relaxační
omalovánky. S čím se však mohu ztotožnit jsou slova C.G.
Junga, který mandalám věnoval svou knihu a který píše, že
mandaly, které člověk spontánně kreslí, mají terapeutický
účinek na své zhotovitele a představují "velmi smělé pokusy
o souhrnný přehled a složení na pohled patrně
neslučitelných protikladů a o překlenutí zdánlivě

neslučitelných protikladů a o překlenutí zdánlivě
beznadějných oddělení." (C.G. Jung – Mandaly – Obrazy z
nevědomí, s. 110) Až s časovým odstupem si uvědomuji, že
potřeba jakéhosi uspořádání pro mě byla v době, kdy
mandaly vznikaly, velmi silná, neboť jsem se ve svém životě
potýkala s věcmi, které pro mě byly náročné a potřebovala
jsem se s nimi vypořádat.
Po dokončení prvních patnácti mandal se má tvorba začala
ubírat trochu jiným směrem a v současné době se věnuji
především kreslení mandal pro děti a mandal určených
konkrétním lidem, které nazývám mandaly na přání.
Každá z mandal je v této knize představena krátkým textem,
jehož cílem je přiblížit atmosféru jednotlivých obrazů tak,
jak je vnímám já sama či vysvětlit volbu konkrétních motivů
na mandalách vyobrazených. Zároveň zde zůstává prostor
pro vlastní interpretaci.
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Na pavučinu v trávě padla rosa.
Po horkém letním dni přichází večer, rostiny zavírají své květy a vše
se ukládá ke spánku. Na obzoru jsou ještě vidět poslední zbytky
zlatého světla a tichem noci se rozléhá cvrkot cvrčků.
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Tato mandala symbolizuje ženskost. Otevřenost a něhu. Krásu
a proměnlivost.
Vůně květin láká do láskyplné náruče, která člověka zcela omámí.
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Mlýnské kolo se otáčí v pravidelném pomalém rytmu.
Starý mlýn zde ve vesnici stojí již po staletí a nyní je místem, kam si
lidé mohou přijet odpočinout.
Rybník za mlýnem pokrývají květy leknínů. Po dřevěných trámech
se vine vistárie a vytváří příjemný stín, kam se dá v horkých letních
dnech usednout s knihou v ruce.
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Tato mandala představuje sjednocení protikladů.
Ruce střeží vchod do kruhu, který vyplňuje spirála vedoucí člověka
někam dolů a do dálky. Cesta je otevřena všem, kteří se nebojí
vkročit do neznáma a vidět věci novým způsobem.
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Blíží se konec léta, večery už jsou chladnější a tak se lidé scházejí
u ohně, aby si u jeho plamenů ohřáli své ruce.
Oči všech jsou přitahovány světlem vycházejícím z ohně, večerem
se rozléhá zpěv a zvuk hudebních nástrojů.
Se svými blízkými a přáteli sdílíme své příběhy a pocit porozumění
a propojení přetrvává, přestože poslední uhlíky v ohništi již dávno
vyhasly.
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Mandala svou barevností vyjadřuje meditativní naladění.
Levandulová fialová vybízí ke klidu, nabádá k tomu, podívat se
na věc z větší dálky, s odstupem a také z více stran.
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Spirála ve středu mandaly představuje tvořivý vír, kterým se
můžeme nechat unášet.
Možná nám při tom dlouhá noc uteče před očima, možná nám
tento vír nedá vůbec spát, ale nad ránem budeme obdarováni
novým dokončeným dílem.
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Po klidné hladině jezera se s lehkostí pohybuje vodoměrka. Vše je
na svém místě. Není kam spěchat.
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Tato mandala odkazuje na folklór, na lidovou tvorbu. Připomíná
ručně malované talíře, zdobící kuchyně některých babiček.
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Ve středu krasohledu se kousky střípků barevných sklíček
seskládaly do obrazce připomínajícího sněhovou vločku.
Když jím o kousek pootočíme, lehce to v něm zachrastí a už máme
před očima zcela jinou barevnou vločku.
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Nad hlavou slyšíme šustění křídel. Bereme do ruky dalekohled
a díváme se nahoru k obloze.
Vidíme poletující ptáky, chvíli letí v hejnu, jindy zase každý sám.
Toto vyobrazení má symbolizovat volnost, odhodlání a odvahu letět
do neznáma, zároveň však i možnost návratu do bezpečí hnízda.
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Motýli z papíru poletují kolem papírové žluto-bílé květiny ve
středu, zatímco na oranžovou zem někdo vysypal spoustu rýže.
Tato mandala představuje kontrast k měkkým a oblým tvarům,
které v sobě nese většina ostatních obrazů.
Ostré hrany v sobě mají větší chladnost, avšak mohou připomínat
origami — skládání papíru do rozličných tvarů, k čemuž je potřeba
kromě chuti si hrát také pečlivost a trpělivost.

12

Moře je plné podivuhodných tvorů a tvarů.
Tato mandala se vymaňuje z pravidelnosti a souměrnosti, je v ní
vyjádřena touha tvořit nově, inovativně a svobodně.
Sytá barva mořské hvězdice přitahuje naši pozornost a vybízí k
zapojení se do této tvořivé hry.
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Čtyři labutě ve středu mandaly drží nad svými hlavami kotouč
světla, který je zčásti zakryt tmou noci. Roztažená křídla ptáků se
dotýkají ve společném tanci.
Nahlížíme do tohoto křehkého prostoru a neodvažujeme se
promluvit, abychom nezničili tento kouzelný a pomíjivý okamžik.
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Kořeny stromů stojících v kruhu jsou pevně ukotveny v zemi, větve
se zvedají k obloze. Nad korunami jako velký reflektor září měsíc.
Bílé místo uprostřed kruhu otevírá možnosti pro zrod či příchod
něčeho nového.
V zemi pod kořeny stromů jsou ukryty poklady, které budou teprve
objeveny.
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Mandaly na přání

Následující dva obrazy jsou ukázkou mandal nakreslených konkrétním lidem.

Před začátkem tvorby takového obrazu se s daným člověkem scházím a při rozhovoru s ním zjišťuji, jaké věci jsou pro
něj důležité, co má rád, co ho charakterizuje, jaké barvy patří mezi jeho oblíbené apod.
Z těchto získaných informací se pak začíná utvářet představa o vzhledu mandaly. Ta se však předtím, než nabyde finální
podoby, může ještě v průběhu několika týdnů měnit.

Mandala na přání může být věnována například k příležitosti narozenin, narození, křtu nebo svatby.

Cesty a kořeny
✳
Vyobrazení postavy svatého Kryštofa ve středu obrazu odkazuje
ke křesťanské víře a zároveň k cestám, putování, vedení a ochraně.
Člověk, kterému je mandala určena, se věnuje genealogii.
Pátrá po kořenech lidí, se kterými pracuje a pomáhá jim spojit se
s jejich vzdálenými příbuznými.
Z plochy obrazu kolem středu se vynořuje postava a zvířata.
Ti, z části překryti barevným světlem, vyprávějí příběhy, předávané
z generace na generaci a oslovující lidi také v současnosti.
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Společná plavba
✳
Tato mandala je symbolem spojení dvou lidí, kteří prošli svatebním
rituálem.
Dolní část obrazu představuje živnou půdu, odkazuje na svět
a historii každého z partnerů.
Z ní vyrůstají dvě otevřené dlaně, nesoucí větve s listy. Spojují se v
jeden strom, představující společný růst. Zároveň tvoří spodní část
tvaru srdce – symbolu lásky.
Ve středu srdce je kompas, s jehož pomocí se mohou orientovat na
společné plavbě životem.
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Dětské mandaly

Dalších pět mandal je určeno především těm nejmenším.
Dvě z nich vznikly na základě přání dětí ve věku čtyř a pěti let.
Požadavky na to, jak by měly mandaly vypadat, byly v obou případech velmi konkrétní a seznam věcí, které by na nich
neměly chybět, dlouhý.
Když se pak dítěti výsledný obraz líbí a mandalu si chce pověsit do svého pokoje, je to pro mě velká čest.

Indiánská moudrost
✳
Tato mandala je pro malého indiána, který v sobě spojuje sílu s
moudrostí, a proto ví, že bojem se nic nespraví. Odkládá zbraně,
usedá po boku svého nepřítele a zapaluje dýmku míru.
Pro budoucího velkého bratříčka a ochránce malé sestry, pro
zkušeného táborníka a dobrodruha, který rád chodí po kopcích
a spí pod širákem.
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Světlo majáku
✳
Tmavá modř se rozprostírá všude kolem. Co je ještě obloha a co už
jsou hlubiny moře?
Mandala pro všechny noční plavce, nespavce i pro ty, kteří se plaví
na vlnách spánku a na své cestě potkávají velryby a navigují se
podle hvězd.
Aby se všichni zase bezpečně dostali ke břehu a neztratili směr, po
celou noc bude bdít a do noci jim své světlo posílat maják.

19

Léto v zahradě
✳
Květinu uprostřed obrazu tvoří čtyři spojená srdce, symbolizující
mateřskou lásku a vřelost.
V korunách stromů zpívají ptáci a ve vzduchu je cítit přicházející
léto.
Vyzujte si boty a projděte se po trávě, pozdravte zvířata, přivoňte
ke květinám. Pojďte si hrát, nebo jen tak odpočívat ve stínu stromů.
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Račte vstoupit do cirkusové manéže.
Uvidíte nevídané a uslyšíte neslýchané!
✳
Hned u vstupu vás přivítá žonglující klaun. Pod nohama voní sláma
a zvuky bubnů ohlašují začátek představení.
Pohodleně se usaďte. Brzy se ocitnete ve víru zábavy, kde se
skutečné mísí se snem.
Pohlaďte si jednorožce, a ještě než se probudíte, nezapomeňte si
od slona vzít růži, kterou vám podává.
Ráno ji najdete vedle sebe na polštáři.
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Ve víru tance
✳
Ve víru tance proskotačí den i noc, zlatými šátky rozzáří oblohu.
Našlapují zlehka na květinovém koberci. Jejich ladné pohyby
osloví každou malou baletku.
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Pokud budete mít nějaké dotazy, připomínky,
či byste se mnou chtěli sdílet dojmy, které ve vás
mandaly vyvolaly, kontaktujte mě prosím zde:
sien.dafo@gmail.com
Více z mé tvorby najdete na webových stránkách:
www.danielafojtu.cz

