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Nietypowy format tej ksi¹¿ki wyjaœni szybko sama zawartoœæ
jej nastêpnych stron: uporz¹dkowanie rysunków oraz ich opisy.
W lapidarnej formie jest tutaj podany bogaty materia³, wprowadzaj¹cy w naukê budowania stylów podstawowych i ich wariantów, opracowanych na potrzeby grupy ucz¹cej siê tynieckiej ikebany.
Podrêcznik TYNIECKA IKEBANA co i jak pozwala zdobyæ
umiejêtnoœæ czytania schematów podstawowych stylów.
W schemat wpisane s¹ wiadomoœci konieczne do zbudowania dobrej kompozycji przestrzennej. W tamtym podrêczniku s¹
podane szczegó³owo techniki stosowane do osadzania roœlin
w niskich i wysokich naczyniach.
Style podstawowe pomagaj¹ æwiczyæ umiejêtnoœci potrzebne, aby powsta³a kompozycja odzwierciedlaj¹ca to, co w ikebanie
jest najwa¿niejsze – przejaw ¿ycia.
Tu komentarz do schematów sygnalizuje, co przez konkretny
styl da siê wyraziæ.
Gdy ju¿ dobrze zrozumiemy za³o¿enia stylów podstawowych,
ta ksi¹¿ka poprowadzi nas dalej, pokazuj¹c ich kolejne przekszta³cenia (warianty), oparte na okreœlonych zasadach i daj¹ce mo¿liwoœæ budowania nowych komunikatów.
Przed nami wielka przygoda.
Podprowadzi nas do tworzenia kompozycji w stylu wolnym
i rzeŸb kwiatowych, w których dojdzie w pe³ni do g³osu nasza kreatywna rozmowa z kwiatami.

Rysunek poni¿ej przedstawia ga³¹Ÿ kwitn¹cego jaœminu (¿ywa kompozycja dodaje jej zapach), osadzon¹ wed³ug wymagañ wariantu 4 stylu kaskadowego w wersji prawostronnej.

Ustawianie k¹tów zaczynamy od obrazu linii od przodu. Gdy ten k¹t
mamy ju¿ w³aœciwie obliczony, obracamy liniê do wymaganego jej k¹ta
w obrazie z góry. Tak otrzymujemy przestrzenn¹ pozycjê linii.

Proszê uwa¿nie porównaæ rysunek ca³ej grupy 1 linii g³ównej z naturalnym biegiem ga³êzi jaœminu.
Ga³¹Ÿ wychodzi z naczynia nieco wy¿ej ni¿ 1 linia na schemacie,
krzy¿uje siê z lini¹ poni¿ej po³owy jej d³ugoœci i wraca do pola ko³a. Wymagany k¹t jest utrzymany.

Rysunek po lewej stronie
pokazuje kwiatowy pêd mieczyka, przygotowanego do
osadzenia w naczyniu w roli
1 linii g³ównej (wariant 1 stylu
pionowego w wersji prawostronnej).

10°

30°

60°

Przed tym pêdem jest odmierzony pojedynczy liœæ mieczyka (asysta tej linii).
Pêd kwiatowy i w³asny liœæ
roœliny, to najlepsze, najbardziej naturalne towarzystwo.

60°

Proszê zwróciæ uwagê na
wzajemne odniesienia obu linii g³ównych.
Pêdy kwiatowe powinny
byæ skierowane do œrodka naczynia, jak to pokazuje obraz
kompozycji z góry.

30°

90°

60°

150°

3 linia g³ówna, najmocniej
wychylona do przodu, pe³ni
funkcjê kontaktow¹.
Wybiega ona w stronê
ogl¹daj¹cych kompozycjê
i zaprasza do przyjrzenia siê
temu, co dzieje siê pomiêdzy
1 i 2 lini¹.

Uwa¿ne czytanie schematu i obserwacja roœliny,
któr¹ mamy do dyspozycji,
oszczêdza zbêdnej pracy,
90° pozwala najlepiej wykorzystaæ materia³ i wydobyæ jego naturalne cechy.

50°
40°

30°
5

W stronê naczynia kieruj¹ siê dwie ma³e ga³¹zki.
Ni¿sza wchodzi dok³adnie w pó³kole (specjalna
asysta 1 linii g³ównej w stylu kaskadowym, tworzona
z tego samego rodzaju materia³u roœlinnego).
Nie ma zatem koniecznoœci prowadzenia tej linii
pomocniczej osobno z naczynia, jak podaje schemat.
Wy¿sza ga³¹zka boczna koñczy siê kwiatem,
który wchodzi w pole rombu. Nie trzeba zatem dodawaæ asysty kwiatowej.
Jedna ga³¹Ÿ jaœminu spe³nia wymagania ca³ej grupy
1 linii g³ównej.

pp/n

Podstawowy styl pionowy
Razem z ca³¹ rodzin¹ (warianty 1-6) s³u¿y do obrazowania tematów zwi¹zanych z kierunkiem w górê,
co powinien podkreœlaæ dobór roœlin.
W tym stylu Bóg (1 linia g³ówna – ko³o) daje siê poznaæ jako Przychodz¹cy (idzie z g³êbi kompozycji,
zwrócony lekko bokiem do przodu), pe³en dostojeñstwa i majestatu, ale sk³aniaj¹cy ucho ku Oblubienicy (wychylony od pionu) i kieruj¹cy ku niej S³owo
i Znaki. Nie jest to widzenie wprost (Boga nikt nie
widzia³), ale poci¹gniêcie ku sobie jej uwagi i serca.

10°

30°

10°

30°

Obecnoœæ Oblubieñca kieruje Oblubienicê (2 linia
g³ówna – kwadrat) ku Niemu (zwrot do œrodka). Jego s³owa podnosz¹ j¹ w górê (30° wychylenia od
pionu).
Oblubienica ³agodzi napiêcie miêdzy Oblubieñcem a œwiatem (3
linia g³ówna – trójk¹t), który wypatruje dla siebie ratunku (dŸwigniêcie na 60° w górê) i skraca dystans (dobrze widoczny w obrazie z góry), gotowa daæ swoje œwiadectwo wiary i mi³oœci.

60°

P

60°

L

Asysty (romby) o po³owie d³ugoœci linii g³ównej, której s³u¿¹, podkreœlaj¹ po³o¿enie swoich linii g³ównych w przestrzeni i scalaj¹
kompozycjê.
Otwarta przestrzeñ pomiêdzy Bogiem i œwiatem powinna pozostaæ nienaruszona. Ta przestrzeñ jest potrzebna, jak konieczne
jest powietrze i pole do osobistych decyzji.

60°
90°

60°

30°

Osadzenie kenzanu z przodu naczynia równowa¿y kompozycjê
i podkreœla inicjatywê Objawiaj¹cego siê Boga.
K¹t prosty pomiêdzy Oblubienic¹ a œwiatem podkreœla skutecznoœæ misji opartej na wiêzi z Oblubieñcem i poœwiadczonej przyk³adem ¿ycia. Nawet jeœli trzeba jako pieczêæ w³asnego œwiadectwa daæ ¿ycie.
Trójk¹t, w którego wierzcho³kach osadza siê g³ówne linie na kenzanie, jest skierowany szczytem do ty³u naczynia.
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60°
90°

60°

30°

pp/w

Podstawowy styl pionowy
Ten styl w naczyniu wysokim otrzymuje dodatkowe podkreœlenie smuk³oœci i skierowania uwagi w górê.

10°

10°
Wszystkie elementy wyprowadzamy z lewej æwiartki z przodu naczynia – z rozszerzeniem na lew¹ po³owê (wersja P).
W wersji L – z prawej æwiartki z przodu – z rozszerzeniem
na praw¹ po³owê.

30°

30°

Schematy kompozycji w naczyniach wysokich obrazuj¹ wy³¹cznie to, co jest widoczne przy zwyk³ym ogl¹daniu kompozycji. Obraz z góry przedstawia tylko umownie osadzenie linii w naczyniu.

60°

Podczas budowania kompozycji konieczne jest zastosowanie odpowiednich technik oraz dodanie odcinka technicznego, ukrytego w naczyniu, aby osadzana linia nie zgubi³a proporcji, zapadaj¹c siê w g³¹b naczynia.

60°

Istotne s¹ dwa punkty oparcia dla ka¿dej linii: oparcie (³odygi, ga³êzi) o krawêdŸ naczynia lub zamocowanie krzy¿owe
z jednej strony oraz oparcie z drugiej strony (koñca ³odygi,
ga³êzi) o œciankê wewnêtrzn¹ albo dno naczynia.
Zwykle konieczne jest przywi¹zanie drutem wiêkszoœci linii
do belek krzy¿a.

P

L

Bardzo wa¿ne jest ukazanie, przynajmniej czêœciowe, górnej krawêdzi naczynia, co u³atwia odczytanie proporcji linii
i podkreœla ich wyrazisty rysunek.

60°

60°

Wa¿ny jest dobór roœlin (ga³êzi, pêdów kwiatowych, liœci)
ju¿ podczas ich ciêcia. Gdy ich pozycje w naturalnym œrodowisku s¹ bliskie pozycjom linii, które w kompozycji roœliny bêd¹ tworzy³y, ³atwiej bêdzie nam dobrze zbudowaæ linie.

90°
60°

30°

Wszystkie elementy kompozycji musz¹ byæ tak osadzone,
aby widoczne by³o, ¿e œwieci im jedno s³oñce.
Jak ka¿da linia ma swoje w³asne s³oñce i ka¿de œwieci od
innej strony, to na nic nam obliczanie k¹tów. Ikebana, to ¿ycie, a nie geometria wykreœlna. Roœliny id¹ za œwiat³em.
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90°
60°

30°

pu/n

Podstawowy styl ukoœny
Ten styl charakteryzuje dynamika i elegancja, ale tak¿e wysi³ek, trud,
dŸwiganie – wpisane w pozycjê 1 linii g³ównej (ko³o).
W stosunku do podstawowego stylu pionowego kenzan zmienia pozycjê, przesuwaj¹c siê po przek¹tnej do ty³u naczynia.
Trójk¹t, w którego wierzcho³kach osadza siê g³ówne linie na kenzanie, jest skierowany szczytem do ty³u naczynia, jednak dochodzi tutaj
do zamiany miejsc osadzenia linii 1 i 2 w wierzcho³kach trójk¹ta na
kenzanie.
W stylu podstawowym k¹t 40° (obraz od przodu) oraz wychylenie
do 60° (obraz z góry) wskazuj¹ na pog³êbienie dialogu Boga z Oblubienic¹ (kwadrat) i œwiatem (trójk¹t).

40°

Bóg dŸwiga troskê o œwiat. Pochyla siê nad nim. Ukrywa swoj¹
chwa³ê i schodzi do wysokoœci Oblubienicy. Tak bardzo Bóg chce
cz³owieka, ¿e staje siê cz³owiekiem. Bóg nie przychodzi, aby s¹dziæ
œwiat, ale po to, aby œwiat zbawiæ. P³aci za swoj¹ wiern¹ mi³oœæ cenê najwy¿sz¹. Daje swoje ¿ycie.

10°

60°

Pokora Oblubieñca poci¹ga Oblubienicê, która idzie
za Nim.

10°

60°

Asysty (romby) podkreœlaj¹ po³o¿enie swoich linii
g³ównych w przestrzeni i scalaj¹ kompozycjê.
Otwarta przestrzeñ pomiêdzy Oblubienic¹ i œwiatem
powinna zostaæ nienaruszona.

P

L

Osadzenie kenzanu z ty³u naczynia równowa¿y kompozycjê i podkreœla jej dynamikê.
Do g³osu dochodzi ods³oniête pole naczynia na planie pierwszym, co domaga siê dyskretnego ukrycia
kenzanu.

90°
60°
30°

K¹t prosty pomiêdzy Bogiem-Oblubieñcem a œwiatem mówi, ¿e Bóg szuka swoich przyjació³ w œwiecie,
wliczaj¹c cenê krzy¿a.
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40°

90°
60°
30°

pu/w

Podstawowy styl ukoœny
W wersji P wszystkie linie wyprowadzamy
z prawej æwiartki z ty³u naczynia – z rozszerzeniem na tyln¹ po³owê.
W wersji L – z lewej æwiartki z ty³u naczynia
– z rozszerzeniem na tyln¹ po³owê.

40°

Rozszerzenie nie oznacza zabudowywania
ca³ej po³owy naczynia. Linie osadzamy jak
najbli¿ej preferowanej æwiartki (ciemniejsze
pole).

10°

60°

Dynamika i elegancja, ale tak¿e wysi³ek,
trud, dŸwiganie – wpisane w pozycjê 1 linii
g³ównej – w wysokim naczyniu otrzymuj¹
dodatkowe wzmocnienie.

10°

40°

60°

Przed œciêciem ga³êzi lub pêdu kwiatowego
proszê poobserwowaæ uwa¿nie pochylenie
linii oraz ustawienie na niej liœci i kwiatów
w odniesieniu do s³oñca.

P
90°

W ikebanie poza liturgi¹ linie g³ówne oznaczaj¹:
ko³o – wezwanie, zaproszenie do dialogu;
kwadrat – odpowiedŸ, odniesienie do zaproszenia;
trójk¹t – owoc, rezultat dialogu;

L
90°

romby – wspieraj¹ linie g³ówne.
Proporcje linii g³ównych i dodatkowych jak
w ikebanie liturgicznej.

60°

60°
30°

30°
9

ph/n

Podstawowy styl horyzontalny
Kierunek poziomy ³atwo dostrzec w ga³êziach w po³owie wysokoœci krzewu czy drzewa. W roœlinach
p³o¿¹cych siê dochodzi jeszcze wielokierunkowe rozprzestrzenianie siê pêdów lub ga³êzi. Te cechy ³¹czy
podstawowy styl horyzontalny z jego wariantami (4-5).
W stylu podstawowym Bóg (ko³o) schodzi niemal do
poziomu. Nie przyszed³ szukaæ sprawiedliwych, ale
grzeszników, chorych i s³abych.
Kiedy pada pod krzy¿em w proch ziemi, zak³ada fundament nowego œwiata. Chrystus w³asnym przyk³adem poucza, ¿e cz³owiek swoj¹ to¿samoœæ zdobywa
s³u¿b¹ wyp³ywaj¹c¹ z mi³oœci.

30°
80°

P

Pos³ana przez Niego Oblubienica (kwadrat) przyjmuje podobn¹ postawê. Idzie tam, gdzie potrzebna jest
pomoc materialna i duchowa, bo trosk¹ trzeba obj¹æ
ca³ego cz³owieka.
Rezultatem trudu Oblubieñca i Oblubienicy jest podniesienie œwiata (trójk¹t) w górê.

30°
80°

Rozstawienie linii g³ównych co 120° (obraz z góry)
daje kompozycjê wielostronn¹, a otwarta przestrzeñ
rozci¹ga siê nad ca³¹ kompozycj¹.

60°

30°

W tym stylu 3 linia g³ówna (trójk¹t) jest zawsze
kwiatem (zob. dodatek: Zastosowanie roœlin w kompozycjach, s. 68).

60°

30°

Trójk¹t, w którego wierzcho³kach osadza siê g³ówne
linie na kenzanie, jest skierowany szczytem do boku
naczynia; w wersji P – w lewo, w wersji L – w prawo.

90°
90°

30°

Pozycja kenzanu 2 w wersji P i pozycja 1 w wersji L
s³u¿y skróceniu 1 linii g³ównej, aby nie wychodzi³a
zbyt daleko poza naczynie.
Proporcje linii g³ównych wed³ug formatu ma³ego.
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L

90°
90°

30°

ph/w

Podstawowy styl horyzontalny
Naczynie wysokie podkreœla prê¿noœæ linii oraz
ich dynamiczny bieg we wszystkich kierunkach.
Patrz¹c na bieg 1 linii g³ównej, proszê sobie wyobraziæ sosnê wroœniêt¹ w ska³ê i silnie wychylon¹ poza jej pionow¹ œcianê.
Wszystkie elementy kompozycji wyprowadzamy z prawej æwiartki z przodu naczynia – z rozszerzeniem na praw¹ po³owê (wersja P).
W wersji L – z lewej æwiartki z przodu – z rozszerzeniem na lew¹ po³owê.

30°
60°

80°

Trzecia linia g³ówna – kwiat.

30°
60°

80°

W rozstawieniu linii g³ównych co 120° (obraz
z góry) mo¿na widzieæ obraz rozes³ania uczniów przez Jezusa.
Obserwuj¹c bieg linii g³ównych w obrazie od
przodu, mo¿emy ³atwo dostrzec wysi³ek podjêty przez Boga i Oblubienicê, aby podŸwign¹æ
œwiat w górê, podobnie jak pomoc rodziców,
aby u³atwiæ dzieciom ¿yciowy start przez dobre
ich wychowanie i wykszta³cenie.

P

Kompozycja wielostronna oznacza, ¿e ogl¹daj¹c j¹ od ka¿dej strony, zawsze widzimy roœliny na pierwszym planie skierowane do nas bokiem albo przodem – przód z ka¿dej strony.

30°

90°

30°

L

W ikebanie wiêkszoœæ kompozycji ogl¹damy
tylko z jednej strony.
Gdy tak¹ kompozycjê obrócimy ty³em do przodu, wiêkszoœæ liœci na ga³¹zkach zobaczymy
od spodniej strony blaszki, wiêkszoœæ kwiatów
bêdzie niewidoczna albo widoczna od ty³u.
Œcinaj¹c roœliny, musimy dok³adnie wiedzieæ,
od której strony bêd¹ one widoczne w kompozycji prawostronnej i lewostronnej.
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30°

90°

30°

pk/n

Podstawowy styl kaskadowy
Razem z wariantami (1-6) s³u¿y do obrazowania
tematów skierowanych w dó³.

10°

10°

Wcielenie Syna Bo¿ego, obmywanie z grzechów
w Sakramencie Pokuty i Pojednania, Zst¹pienie
Zmartwychwsta³ego do otch³ani, Zes³anie Ducha
Œwiêtego – to przyk³adowe propozycje.

60°

P

60°

Wystêpuje tu specjalna linia podporz¹dkowana (pó³
ko³a), która podkreœla dzia³anie Boga (ko³o). Jest
ona nieco d³u¿sza od po³owy d³ugoœci 1 linii g³ównej
i tworzy j¹ ten sam materia³.
Asysta 1 linii g³ównej z drugiego rodzaju materia³u
(romb) jest w tej sytuacji nieco krótsza od po³owy jej
d³ugoœci.

L

Styl podstawowy ukazuje najg³êbsze pochylenie siê
Boga oraz jego owoc: Oblubienicê obdarowan¹ pe³ni¹ ¿ycia, bo chwa³¹ Boga jest cz³owiek zjednoczony z Nim.
W Oblubienicy (kwadrat) mo¿na odczytaæ biblijny
obraz drzewa zasadzonego nad strumieniem, które
nie wiêdnie ani nie usycha, lecz wydaje obfity owoc.

150°

150°

Ustawienie kompozycji w niskim naczyniu, w pobli¿u tabernakulum (na pó³ce albo podeœcie), wskazuje
Eucharystiê jako niewyczerpane ród³o ¯ycia i £aski i zaprasza do adoracji Najœwiêtszego Sakramentu.
Aby zrównowa¿yæ kompozycjê, w wersji P kenzan
zajmuje pozycjê 2. W wersji L – pozycjê 1.

90°
50°
40°

Trójk¹t, w którego wierzcho³kach osadza siê g³ówne
linie na kenzanie, jest skierowany szczytem do ty³u
naczynia.
Szare ko³o oznacza obci¹¿enie kenzanu. To zadanie mo¿e wykonaæ kenzan obrócony podstaw¹ do
góry i wpiêty w szpilki kenzanu obci¹¿anego.
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90°
50°
40°

