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Č AS

Východiskem vizuálního uvažování umělkyně se v roce 2001 stal fenomén času. Tvorbu z tohoto
období prezentuje šestidílná barevná kresba tematizující formou květu spirálu času. Joanna Imielska
k tomu sama říká: „Na začátku se vynořila otázka, zdali je pro nás minulost zátěží, jestli ovlivňuje naši
současnost a podílí se na tvorbě naší budoucnosti. … Vzpomínky na obrazy z mé minulosti mne
přivedly ke „tkaným kresbám“.“ … čas je dynamický, nedá se zastavit ani vrátit. A přece umisťuji čas
v uzavřeném prostoru papíru – zamykám ho ve čtverci, v kruhu, v trojúhelníku … zdalipak je
dosavadní směřování k chaosu překonáno konstruováním organizovaného celku?“
Autorčino ztvárňování úvah o významu, vlastnostech, podobách času je provázeno ČASEM
TVOŘENÍ, dobou, po kterou obraz vzniká, hodiny, dny a týdny kresby. Připomeňme si obdobu
množství času, které je potřebné např. při „konstruování“ paličkované krajky, pletení kruhových
krajkových ubrusů, háčkování centrických motivů ap.

 Pojednejte jemnou lineární symetrickou krajkotvornou kresbou čtvercový formát.
Zapište si dobu, kterou jste ke kreslení potřebovali. Jak jste tu dobu prožívali?
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JINÉ ČASY

A také je tu čas ročních období, čas narůstání a rozpadání se listu rostliny, čas, kterým člověk měří
nebo setrvává.
 Pozorujte listy v přírodě v čase. K fotografiím můžete napsat domněkový
komentář o jejich čase.

ZAHRADA
Práce z cyklu CZAS NA OGRODY pro nedostatek místa ve výstavních prostorách nenajdete, ale
můžete se podívat na fotografie z předvrenisáží. V těchto obrazech autorka tematizuje spíše „rajskou
zahradu, v níže je stále jaro, zahradu, ve které se zastavil čas“. (J.I.)
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„Zahrada je prostor určený k pěstování rostlin. Může sloužit k okrasným účelům či být použita pro pěstování
rostlin určených ke konzumaci. Vědeckým, výzkumným a pedagogickým účelům pak slouží specializované
botanické zahrady a arboreta. Zvláštním typem zahrad jsou zoologické zahrady, které simulují přirozené
prostředí zvířat, které se v nich nachází. Zahrady mohou mít mnoho různých podob, existují např. vodní zahrady,
zenové zahrady či japonské suché zahrady. Zahrady mohou být někdy kombinovány s dalšími krajinnými prvky
jako jsou aleje, parky či lesoparky apod.“ http://cs.wikipedia.org/wiki/Zahrada

? Jaké další typy zahrad znáte?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

? Jak vypadá váš čas pro zahradu?

? Jaká výtvarná díla s námětem zahrady znáte?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
TVŮRČÍ ETUDA
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 Vedle reprodukce části obrazu Hieronyma Bosche nakreslete podle této krajiny
ráje její půdorys. Co vám vzniklý tvar připomíná?

? A co vám připomíná půdorys obrazu Jiřího Matějů (JIŘÍ MATĚJŮ, ZAHRADA, 2002)?

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..

JOANNA IMIELSKA OBSZARY CZASU. Galerie STUDENT Ostravské univerzity v Ostravě, 2012.
Dialogový katalog pro návštěvníky připravila D. Lasotová.

Stránka 5

LABYRINT

LABYRINT je pro Ioannu Imielskou mnohoznačným pojmem: „Částečně magickým a tím nezvykle
fascinujícím - náboženským symbolem, symbolem života, symbolem smrti, symbolem vystupujícím
v hádankách a hrách, také jako figura v zahradách, a také jako obyčejný dekorativní prvek. Všechny
tyto významy našly v kresbách uplatnění.
Labyrinty byly nejprve stezkami přírody v mikrokosmu, později se proměnily v cesty měst
v makrokosmu. Tyto dva světy vypadají téměř stejně. Následně LABYRINTY souvisejí s prvky hry volba cesty znamená excitující a ne strachu zbavené putování. Ve svých pracích se snažím ponechat
možnost výběru, je hodně cest, které vedou do středu, a není nutný vždy jeden cíl.“
Vrstvením „plánů“ cest v labyrintech vzniká obrazec různých časů. Zrcadlové přetisky map, plánů,
textů jsou dále organizovány kreslenými geometrickými konstelacemi, z nichž některé více či méně
připomínají uspořádání labyrintu.
Opět se zde vynořuje i asociace mandaly, která sama o sobě představuje i půdorys chrámu
symbolizujícího duchovní cestu. I tento půdorys lze snad považovat za labyrint, jehož procházení
probíhá v čase, který je pro proces v mysli/duši … poutníka nutný.
Srovnejme jiné labyrinty, v čem se podobají, shodují, liší:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

1

2

3

1) Jiný Labyrint Joanny Imielské.
2) JAN AMOS KOMENSKÝ - to jest: SVĚTLÉ VYMALOVÁNÍ, kterak v tom světě a věcech jeho
všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a
tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání; ale kdož doma, v srdci svém sedě, a jediným
Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází.
http://lov.bloguje.cz/img/labyrintsveta.jpg
3) Půdorys zahrady (zdroj internet)
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A ještě jiné - skalní labyrint, labyrint v parku či zahradě, labyrint v katedrále …

V přední části hlavní chrámové lodi nalezneme do
podlahy vsazený proslulý chartreský labyrint ze 13. století. Podobné labyrinty byly umístěny i v dalších středověkých
katedrálách, například v Remeši, byly však postupně odstraněny, jen právě charterský se zvláštní náhodou zachoval
dodnes. Je to jakási bílá kachlová stezka na tmavém pozadí v devíti soustředných kruhových segmentech o celkové délce
261,5m. Ve středověku jí poutníci procházeli déle jak jednu hodinu, mnozí z nich po kolenou, a připomínali si jeruzalémskou
křížovou cestu i utrpení Ježíše Krista. Přitom přednášeli zvláštní litanie, které přispívaly k udržení rytmu. O velikonocích se
pod vedením duchovních na ploše labyrintu tančilo a pohazovalo míčem, symbolem Slunce a Krista. Bludiště symbolizovalo
cestu do nebeského Jeruzaléma, a tím i cestu ke spáse. V nové době zde hledají lidé velký zdroj pozitivní energie. Uvádí se,
že kdo projde celým labyrintem bos, získá intuitivní otevřenost vůči přírodním silám i nebeskému řádu. Jeho obrazem je
harmonie uzavřená v celém posvátném prostoru. Vždyť i průměr labyrintu 12,885m odpovídá průměru západní rozety,
vsazené do královského portálu. Chvíli potrvá, než naleznu labyrint, zastavený řadou židlí určených pro návštěvníky
varhaního koncertu. Jen jejich středem se táhne volný prostor a lze tu vystopovat vnitřní růžici labyrintu. Zouvám boty a mé
poutnické nohy stanou na bílé kachli v samém centru vytoužené poutní stezky. Na chvíli zavírám oči a pocítím brnění
procházející celým tělem. Když oči otevřu, obejmou mne záblesky světel, které posílá do posvátného prostoru největší
chartreská rozeta. Alena Bímová (C) 2007, http://www.ultreia.cz/jine-svetove-poute/evropska-poutni-mista/francie/chartres/;
http://www.super-moto.cz/obrazek/4beaa125ccd50/labyrint5-4beaa3dfaf8a0.jpg

BLUDIŠTĚ nebo LABYRINT?
Bludiste je stavba (hádanka, komplex), kde se cesta různe rozvětvuje. Má křizovatky, slepé chodby, vrací se na stejná
mista. Kdežto labyrint je navržen a postaven jako jediná zamotaná cesta, která vede k jedinému cíli. Nejznámnějším
labyrintem z mytologie je nejpravděpodobněji labyrint na Krétě. Ten byl dokonce znázorněn i na Krétských mincích. Dal ho
vystavět pro svého nepovedeného syna Minotaura král Minoas. Stavba tehdy zadal architektu Daidalovi a po dostavbě
labyrintu byl Daidalos i se svým synem uvezněn na Kréte.
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=ae07d316-3ee7-475e-ac16-a1bf75d8a519

Bludiště na Petříně - zde je jeho schématické znázornění. Černé tečky jsou sloupy, černé čáry zrcadla. Způsob
průchodu je naznačen barevnými čarami a zelenou čarou slepá cesta.
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TVŮRČÍ ETUDA
 Nakreslete podle nabídnutého návodu labyrint:

http://www.tokenrock.com/explain-Labyrinth-99.html

Nakreslete do reprodukcí obrazů varianty svého procházení labyrintem a ke
každému pak napište komentář.
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24 HODINY

Vedle této symbolistně poetické roviny uplatnila umělkyně konceptuální přístup při tvorbě prací
z cyklu 24 HODINY. Cyklus 24 HODINY tvoří 25 čtvercových obrazů, z toho 12 diptychů – tedy
pro každou hodinu jedna kresba a jeden sólo obraz s názvem Nultá hodina. Ve dvanáctidílných
„časových mandalách“ autorka používá přetisky obdržených dopisů, negativy a pozitivy záznamů
činnosti mozku v povrchním i hlubokém spánku a záznamy tlukotu vlastního srdce.
Autorka říká, že zde uvažovala jen o svém osobním čase. Z toho hlediska by práce působila ze všech
vystavených nejsubjektivněji, ale jeví se mi, že osobní dokumenty uspořádávané v rytmu hodinového
ciferníku s denním i nočním kruhem – odkazují k mnohem obecněji platnému, k něčemu, co se dotýká
každého člověka.
Šestidílný integrující nebo sumarizující obraz z tohoto souboru nezahrnuje rukopisy jiných osob, ale
jsou použity jen „strojové“ záznamy spaní a bdění – hypnogramy a kardiogramy.
Na ručně vytvořené přetisky autentických materiálů vstupuje kresba tužkou, která s různou intenzitou
přebarvováním a vytvářením zrcadlících ploch formuluje finální tvar.
Společným rysem prezentovaných cyklů je delikátní, subtilní a kultivované vyjadřování se k vzájemně
na sebe navazujícím i vnitřně propojeným konceptům času, pomíjivosti a trvání a uplatnění forem
geometrie (ve smyslu pojetí Petra Vopěnky). Na první pohled klidné a harmonické formy odhalují až
v dalších rovinách symbolické obsahy a zneklidňují kontemplací individuálního a obecného.
~
TVŮRČÍ ETUDA
EEG – elektro-encefalogram, rukopis(O.Březiny), kardiogram, hypnogram …
Položte na rub listu papíru kopírovací papír a popište svým rukopisem 5 řádků.
Jednou, když jste klidní, jednou v radosti, jednou ve spěchu apod. Pište tak dlouho,
až popíšete alespoň jeden list. Pak si své rukopisy prohlédněte a napište sem, co
vidíte.
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JEŠTĚ K ČASU
ČAS - je jedna ze základních fyzikálních veličin, jíž se měří vzdálenost mezi událostmi na první souřadnici
časoprostoru. Čas se dá také definovat jako neprostorové lineární kontinuum, v němž se události stávají ve
zjevně nevratném pořadí. Jako takový je podstatnou složkou struktury vesmíru. Je velmi obtížné, až nemožné, si
čas nějak představit. Pokusy o pochopení času byly po dlouhou dobu především doménou filosofů, později i
přírodovědců. Na povahu a smysl času existuje množství silně odlišných náhledů, a je proto obtížné nabídnout
jeho nekontroverzní a jasnou definici. Důležitým pojmem je tzv. šipka času která určuje smysl (směr) plynutí
času, který odpovídá směru rozpínání vesmíru.
MĚŘENÍ ČASU

 Nakreslete, co vám hodinkový strojek asociuje.
ŽIDOVSKÝ, EGYPTSKÝ, MAYSKÝ, AZTÉCKÝ, JULIÁNSKÝ … KALENDÁŘ

místo pro kalendáře, které vyhledáte vy

Karel Pstružina v resumé svého článku Časovost myšlení a pojetí života píše: „Je rytmus
života vymezen událostmi a okamžiky volby, nebo jde o fluxní prožívání světa? V obou
případech lze základy rytmizace objasňovat v souvislosti s analýzou myšlení, neboť jak
význam událostí, tak i tvorba rozhodnutí se k myšlení bezprostředně vztahují. Také život
pojatý jako neustálý, aktuální prožitek světa nelze oddělit od myšlení. Rytmizaci myšlení pak
lze odvodit ze střídání uvědoměných myšlenkových procesů, s ne vždy reflektovanými
spontánními meditacemi, a z pravidelného střídání bdění a spánku. Vztahovat časovost
života jen k událostem, či okamžikům volby, případně k uvědoměným stavům vědomí je proto
pro pojetí rytmizace života nedostačujícím přístupem.“
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JINÉ OBRAZY JOANNY IMIELSKÉ

KAMENY; PODZIM, LINIE, LINIE, SVĚTOVÉ STRANY, ZAHRADA. Najděte
vizuální analogie s níže uvedenými díly jiných umělců:
Některé názvy výstav Joanny Imielské: ZRCADLA; PODZIM; 4 ROČNÍ OBDOBÍ; PROSTOR JEN PRO
BLANKYT; ZAPAMATOVANÉ OBRAZY; KLEPU NA DVEŘE KAMENE; 1611 PORTRÉTŮ KAMENE; STOPY,
OPAKOVÁNÍ, ZNAKY; LEHKLOST, STABILITA, TRVÁNÍ; VNITŘEK TROJÚHELNÍKU; POVÍDÁNÍ O LINII;
ZNAKY, STOPY, KRAJINY; POVÍDÁNÍ O ZNACÍCH; POVÍDÁNÍ O ČASE; ČAS; UTVÁŘENÍ ČASU …
? Co nám sdělují názvy výstav a děl:

KONTEXTY UMĚNÍ

VÁCLAV STRATIL
Pokuste se do volných ploch kreslit jako V. Stratil a pak jako L. Daněk. Můžete to
zkusit i na velkých plochách. Zkoumejte, co mají tyto přístupy společného a v čem jsou jiné
ve srovnání s časovými kresbami J. Imielské.
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LADISLAV DANĚK, rýsované kresby; http://www.studio6-15.cz/minigalerie/danek.php
Co společného mají Daňkovy kresby a práce ČAS J.Imielské?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pavel Hogel, Stará zahrada
Božena Lesniak, Čas ogrodu Vincent van Gogh
http://www.pd-nb.cz/pokus/hogel-v2/malby.html

Andy Goldsworthy

  Prohlédněte si uvedené reprodukce a zapište své postřehy na téma – tato díla a
tvorba J. Imielské:

VIZUÁLNÍ ANALOGIE

1
2
3
1) http://www.boretin.cz/images/boretin_stara_mapa.jpg
2) půdorys Jeruzaléma
3) slabičná mandala
 Napište si, ke kterým vizuálním kvalitám či obsahovým rovinám z tvorby J.
Imielské uvedené obrazy odkazují a čím:
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MANDALA
„Mandala (sanskrt:
kolo, oblouk) je harmonické spojení kruhu a čtverce, kde kolo je symbolem nebe, transcedence, vnějších sil
a nekonečna, kdežto čtverec představuje vnitřní síly, to, co je spojené s člověkem a zemí. Oba obrazce spojuje centrální bod, který je
zároveň počátkem i koncem celého systému.
Existují různé druhy mandal – očišťující, posilující určité vlastnosti či jednotlivé oblasti lidského života. V nejširším smyslu jsou mandaly
diagramy, které ukazují, jak se chaos stává harmonickou formou. Nejstarší obrazce tohoto druhu se vyskytují už v paleolitu. Dá se také
najít v půdorysu staveb ze starého Egyptu, Babylónu a Jávy.
Obrazy se vytvářejí z obarveného písku, rýžové mouky či jiného sypkého materiálu. Jejich tvorba vyžaduje velkou pečlivost a trpělivost,
čímž představuje určitý rituál. Mandala je vytvářena obvykle při příležitosti nějaké slavnosti či obřadu a její forma se řídí smyslem a
významem příležitosti, ke které je vytvářena. Tvůrce na jejím povrchu vyjadřuje geometrickými obrazci a pro zasvěcené srozumitelnými
symboly svoje vidění světa, přírodních sil, koloběhu života, astrologických znamení, božstev i svoje nejniternější náboženské vyznání. Při
ukončení slavnosti nebo obřadu, pro který byla mandala vytvořena, je tato veřejně smetena a vržena do řeky, nebo rozprášena po větru.
… Za buddhistického období vznikly celé stovky mandal od meditačních, kosmologických po léčivé a dodávající zvláštní duševní síly. V
křesťanském období se setkáváme s podobnými obrazci s Kristem namísto Buddhou či horou bohů Méru uprostřed kopule chrámu. …“
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mandala

několik mandal

a jiné analogické obrazy

…

Joanna Imielská pracuje se čtvercovýn formátem. Uplatňuje geometrické formy (kruh, čtverec,
trojúhelník) při organizování geometricky obtížně definovatelných linií drah chození, linek rukopisů,
vrstvení přetisků map a plánů míst. Tento proces připomíná princip tvoření mandaly, především
tibetské, složitého kanonického obrazce sypaného rovněž z těžko organizovatelného materiálu,
z písku.
 Carl Gustav Jung zavedl tvorbu mandal do psychoterapie jako diagnistického
i terapeutického prvku. Dohledejte si literaturu:
  Vyhledejte jiná umělecká díla, která jsou komponována ve čtvercích a
kruzích a uvažujte o tom, zdali a případně jak se vztahují k mandalickým
principům.

 Nakreslete si svoji kruhoidně čtvercoidní komozici. O čem vypovídá?

JOANNA IMIELSKA OBSZARY CZASU. Galerie STUDENT Ostravské univerzity v Ostravě, 2012.
Dialogový katalog pro návštěvníky připravila D. Lasotová.
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KONTEXTY V LITERATUŘE
ČAS

…doplňte své objevy:

ZAHRADA

…doplňte své objevy:

LABYRINT

…
doplňte své objevy:

 Kterou z uvedených nebo objevených knih si přečtete?

JOANNA IMIELSKA OBSZARY CZASU. Galerie STUDENT Ostravské univerzity v Ostravě, 2012.
Dialogový katalog pro návštěvníky připravila D. Lasotová.
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 Budete sledovat spíše poetickou, naučnou,
vědeckou či narativní linii konceptů výstavy?

O AUTORCE

JOANNA IMIELSKA
Narozena 16.listopadu 1962 v Bydgošti, Polsko
V letech 1983-1988 studovala ve Státní vyšší škole v Poznani (v současné době Univerzita umění
v Poznani). Diplom získala v ateliéru kresby u profesorky Izabely Gustové. Od roku 1989 pracuje na
poznaňské Univerzitě umění, od roku 2004 ve funkci mimořádné profesorky. Od roku 2008 působí ve
funkci děkanky FAKULTY UMĚLECKÉ EDUKACE UNIVERZITY UMĚNÍ v POZNANI.
Věnuje se kresbě a malbě. Dosud vystavovala na 46 samostatných výstavách a účastnila se 83 výstav
v Polsku a v zahraničí.

Místo pro vaše úvahy o tvorbě Joanny Imielské, o tom, co vám setkání s jejím dílem
přineslo, co jste si uvědomili …

JOANNA IMIELSKA OBSZARY CZASU. Galerie STUDENT Ostravské univerzity v Ostravě, 2012.
Dialogový katalog pro návštěvníky připravila D. Lasotová.
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NĚKTERÉ POJMY
JINOVATKA - je krystalický potah pevných povrchů vznikající zejména při mlze a slabém větru za teplot kolem 0
stupňů Celsia.Tak v přírodě vznikají desublimační sněhové vločky nebo jinovatka na trávě, na větvích stromů,
nebo střechách budov. http://cs.wikipedia.org/wiki/Jinovatka
NÁMRAZA/http://flog.pravda.sk/petov-fotoalbumblog.flog?foto=167075
OBSZAR - areál, končina, kraj, krajina, mezera, objem, oblast, pásmo, plocha, prostor, prostranství, region,
rozloha, rozpětí, rozsah, rozsáhlost, šíře, teritorium, území, velikost, vesmír, zóna. (http://www.slovnik.cz/ )
RYTMUS (latinsky rythmos, řecky ρυθµός) je pravidelné střídání, či opakování zvuku nebo částí nějakého děje
(pracovní fáze spalovacího motoru). Příroda má také své přirozené rytmy v podobě střídání dne a noci, střídání
ročních období, ve vesmíru i pravidelných periodických pohybech většiny nebeských těles apod. Od těchto
přírodních rytmů pak bývají v běžné praxi odvozeny mnohé další periodické děje a procesy společenské povahy.
INFORMAČNÍ ZDROJE
http://joanna-imielska.republika.pl/xczas5.htm
http://www.joanna-imielska.yoyo.pl/ (BOHUŽEL ZATÍŽENO REKLAMAMI)
http://ckis.konin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=518:joanna-imielska&catid=40:wc&Itemid=74
NÁMRAZA http://flog.pravda.sk/petov-fotoalbumblog.flog?foto=167075
KRAJKA http://www.opvk.eu/LinkClick.aspx?fileticket=ZOv4lS0e9H8%3D&tabid=5541&mid=8815&language=cs-CZ
ANDY GOLSWORTHY http://www.vustv.com/PbR44fpIQuleD
LONG http://iestyngruffudd.wordpress.com/2009/08/31/xxi-richard-long/#
SVĚTELNÁ KRAJKA http://www.maxidesign.cz/katedrala-z-55-000-led-svetel-zarila-na-kilometry-daleko-cl-742.html
PSTRUŽINA, K. ČASOVOST…http://nb.vse.cz/~pstruzin/state/casov.htm
SEDLICKÁ KRAJKA http://krajky-sedlice.cz/index.php?page=sedlicka-krajka-historie
ZÁMECKÝ PARKOVÝ LABYRINT V LOUČENI/http://www.super-moto.cz/rubriky/tip-na-vylet/zamecky-parkovy-labyrint-vlouceni_39047.html
KRESLENÍ LABYRINTU/ http://www.tokenrock.com/explain-Labyrinth-99.html,
http://www.higherintellect.info/texts/other/crystalinks/labyrinths.html
PALIČKOVANÁ KRAJKA, http://www.wildflowersewingstudio.com/lace.htm
PALIČKOVANÁ FLANDERSKÁ KRAJKA,
http://2.bp.blogspot.com/_D_Sci9HaH4k/TLv_DO8e8vI/AAAAAAAAAS0/lAIX1bu5oCQ/s1600/4133.jpg
http://www.chronomag.cz/clanek/2009-10-10/kratka-historie-lidskeho-mereni-casu.html#axzz1mvvEKAia
http://www.pfart.cz/article.asp?nArticleID=91&nLanguageID=1
http://www.astropardubice.cz/prednasky/prednaska-mereni-casu/
http://www.zsnastrani.cz/vyuka/vko
http://www.museumonline.at/1999/schools/classic/sternberk/kalendar.htm
http://www.esbirky.cz/cz/instituce/zidovske-muzeum-v-praze/sbirka-rukopisu-a-vzacnych-tisku/omerovy-kalendar/
http://gadgets.vtm.zive.cz/textove-hodiny/a-3440/default.aspx
http://www.paichl.cz/paichl/knihy/hodinari.htm
http://www.top-bazar.cz/starozitnosti-sberatelstvi/ostatni/kapesni-a-naramkove-hodinky-116090/
http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/technika/35190-pozor-radiace-je-i-ve-starych-hodinkach/
http://festivecalendars.com/jewish-calendar-2012
http://www.pd-nb.cz/pokus/hogel-v2/malby.html
http://odstin.cz/wp-content/uploads/2010/08/listy.jpg
http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~koubek/UT_html/G3/kap5/5-1_soubory/image002.jpg
http://zivotni-energie.cz/spanek-spankove-faze-a-hypnogram.html
http://thebrain.mcgill.ca/flash/d/d_11/d_11_p/d_11_p_cyc/d_11_p_cyc_1a.jpg
http://i.lidovky.cz/09/033/lngal/GLU29fb26_Brezina_rukopis.jpg
http://www.kiesbeter.nl/object_binary/o1582.gif
http://www.artsmia.org/art-of-asia/buddhism/images/mandala.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Mandala
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