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DESIGNA
Technická tajemství
tradičního vizuálního umění

Nahoře: Analýza keramického panelu z mešity šejcha Lotfolláha v Isfahánu, zpracoval Simon Trethewey.
Centrální medailon zabírá třetinu šířky celého čtverce. Nahoře vpravo jsou zvlášť znázorněna dvě
schémata velkých a menších spirál, která se společně podílejí na konečné podobě designu.
Následující list: Pohled na sloupovou síň Amonova chrámu v Karnaku, z díla Description de l’Égypte,
Paříž 1809–1829.
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poznámka editora
Designa je soubor šesti knih edice Pergamen obohacený o dodatky
z několika dalších knížek. Užitečné poznatky a materiály k práci by
zde mohli najít zejména umělci, řemeslníci a návrháři.
Začínáme úchvatným výkladem Keltských vzorů od Adama Tetlowa,
plným nádherných kreseb, neocenitelných rad a novátorských pohledů.
V Knize II před námi Daud Sutton elegantně odhalí tajné principy
a konstrukční techniky, skryté za genialitou Islámského designu. Lisa
DeLongová se pak v Knize III probere technikami používanými po
staletí při tvorbě uměleckých Křivek, od formálního listoví po ozdobné
květy. Knihou IV otevře Phoebe McNauhgtonová zvláštní umělecko-kouzelnickou skříňku triků, známou jako Perspektiva a jiné optické
klamy. Následuje kniha V, v níž nás David Wade pozve k probádání
Symetrie, jednoho z nejvšudypřítomnějších, ale i nejhůře postižitelných témat tohoto svazku. A nakonec nás v Knize VI profesor Scott
Olsen mistrovsky seznámí s mimořádným fenoménem Zlatého řezu
a ukáže nám, jak funguje v přírodě a využívá se v umění.
Dodatky pocházejí z knih Ancient British Rock Art (Pravěké britské
skalní umění) Chrise Mansella, mého dílka Mazes and Labyrinths (Bludiště a labyrinty), dále z Weaving (Tkaní) Christiny Martinové, Alchymistovy kuchyně Guye Ogilvyho a Li Davida Wadea. Novými materiály
přispěli Tom Perkins, Dmytro Kostrzycki a Adam Tetlow. Díky patří
zejména Georgi Gibsonovi z nakladatelství Bloomsbury.
Děkuji všem, kdo se na knize podíleli, a přeji pěkný čtenářský
zážitek.
John Martineau
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kniha I

Bronzová puklice štítu nalezená v Temži u Wandsworthu, Londýn.
Litografie Orlanda Jewitta z knihy Horae Ferales, 1863.

Keltské
vzory
Vizuální rytmy dávnověku

Adam Tetlow

úvod
Linie tu byla vždy, aby nám sloužila – je pro nás odpradávna nástrojem a společníkem, jenž nám vyměřuje a vytyčuje směr, proplétá
a protahuje si cestu našimi životy a jeho rtuťovitá tvárnost nás žene
k objevování světa.
Linie vytvářejí náš svět, propojují slova s časem, spojují, chrání, obklopují a vybírají. Jsou to nástroje, jimiž zhmotňujeme svou obrazotvornost a jejichž prostřednictvím projevujeme svou vůli.
Na linii vždy fascinovala její magie a poezie: ve vzorech, jež tvoří,
sídlí obraz věčnosti vyjádřený vlastnostmi, jimž říkáme čísla. Zkoumat
čísla znamená zkoumat trvalost a neměnnost – čísla jsou věčná a neměnná, ona sama jsou změnou.Tradiční geometrie zkoumá vlastnosti
čísel v prostoru pomocí kružítka a pravítka.Vychází to z představy
kosmu, jemuž inteligentní hybatel dal do vínku číslo.
Keltové, druidští i křesťanští, žili jako praví filozofové ve světě obrazů
a představ; na přírodu pohlíželi nejen jako na živoucí přítomnost, ale
i jako na ohromnou knihu, psanou jazykem symbolických analogií
(někdy se mu říká „jazyk ptáků“ nebo „zelený jazyk“).Toto nazírání
významu v přírodě nenajdeme nikde vyjádřeno lépe než ve splývavých ornamentech a přesné geometrii keltského umění.
Zvu čtenáře, aby se mnou sledovali dobrodružství, jimiž linie procházela v keltském světě od prehistorických dob po první knihy. Na
její cestě budeme nahlížet do myslí keltských řemeslníků a umělců,
odhalovat jejich záměry a představy, rekonstruovat jejich technické
mistrovství i jejich omezení. Naučíme se tomu, co dělaly jejich ruce,
oči a srdce, abychom nakonec spatřili záblesk imanentní skutečnosti.
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Prvotní symboly
dávná historie vzoru
Základní motivy prapůvodního umění se vynořují z mlh dávnověku
již plně zformované a jsou jimi prostoupeny i artefakty keltského světa
(naproti černě). Marija Gimbutasová tyto rané symboly stopovala po
celé střední Evropě a ve všech našla souvislost s ptačí bohyní (Měsícem, matkou, matečnou horninou, duší, obrazotvorností), naším nejstarším zobrazením božstva, které nám podle některých autorů předali
neandertálci. Později uvidíme, že formy jako sítě, mřížky, kosočtverce,
uzly, tvary písmen S, C a V, houby, klikaté čáry, meandry, jamky a prstence, spirály, kříže, šípy, sekery, motýli, čtverce a kruhy – že to vše se
objevuje ve všech fázích vývoje keltského umění.
Tyto geometrické glyfy jsou stylizovanými modely přírodního dění
a způsoby, jak zobrazovat svět a jeho cykly (například na obrázku dole
uprostřed jsou na kamenech z Newgrange vyznačeny počty měsíčních cyklů).
Vycházejí zpočátku zevnitř, jako symboly, sny a vize, nebo vznikají
jako fyziologické entoptické jevy (naproti v bílé), tedy mžitky, které
máme, když si důkladně mneme oči, jsme dlouho ve tmě nebo se
nacházíme v určitém změněném stavu vědomí; takto vzniklé obrazce
se přenášejí vizuální mozkovou kůrou na sítnici, což obrací normální
tok signálů a umožňuje nám spatřit strukturu našeho vlastního mozku.
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Vyměřování nebe A Země
neolitické kořeny keltského umění
Keltské kmeny zdědily neolitickou síť cest, monumentální valy a náspy
a vztyčené kameny, které na velké vzdálenosti vytvářejí dost přesné
geometrické struktury. Naleziště megalitů, jaká známe ze Stonehenge
a Avebury v Anglii, nebo komorová mohyla Maes Howe na Orknejích (kde byl nalezen velký počet vyrytých mnohostěnů, strana 362)
využívají rovněž geometrických aspektů východů a západů Slunce
a Měsíce. Tak například jakýkoli čtverec narýsovaný na rovném povrchu na zeměpisné šířce Carnacu v Bretani zachytí celý cyklus východů Měsíce, a podobně obdélník s poměrem stran 3 : 4 vytyčí pohyb
Slunce (dole, 3300 př. n. l., obdélník z kamenů v Crucunu v Bretani).
Dávní stavitelé těchto nebeských svatyň rozvíjeli nauku o měření
– starověkou metrologii. Pomocí soustavy měřítek spojených jednoduchými zlomky vyjadřovali rozměry svých monumentů výlučně
v celých číslech, navázaných na jednotku odpovídající anglické stopě
(ta propojuje tělesné míry s rozměry Země).
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Vlevo nahoře: Zlatý kosočtverec nalezený v mohyle Clarendon
Barrow u Stonehenge má základ v sedmiúhelníku (Avebury
leží na třech sedminách vzdálenosti mezi pólem a rovníkem).
Vpravo nahoře: Úhly 100° a 80° kosočtverce na základě
devítiúhelníka z mohyly Bush Barrow v komplexu Stonehenge
vymezují krajní polohy Slunce a Měsíce v této oblasti.
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Vlevo a dole: Základem kamenného kruhu v Castleriggu v Cumbrii je
šestičetné rozdělení kruhu rozvržené na ose východu slunce při letním
slunovratu a západu slunce při zimním slunovratu. Tato metoda kreslení
zploštělých křivek se objevuje v pozdějších spirálách.
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