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Nechte si vymalovat týpí v tradičním stylu, 
a z obyčejného celtového stanu se stane
vaše osobní věc prodchnutá symbolikou 
tradiční kultury obyvatelů amerických prérií.

Šajenská týpí Černonožská týpí týpí Lakotů výrobky vyšívané korálky



Styl
Při malbě týpí se řídím původními vzory, symbolikou, odstínem a kombinací barev. 
Zároveň se řídím zásadou, že žádné malované týpí nemá být přesnou kopií jiného. 
To však neznamená, že nelze převzít např. figuru zvířete z jiného stanu. 
Také je určitý omezený počet základních nebo abstraktních vzorů a figur, které vytváří styl. 

Kvalita
Používám kvalitní akrylové barvy. Sytost, hustotu a odstín míchám tak, aby odpovídaly 
co nejvíce přírodnímu charakteru indiánských barviv. Moje malby jsou prověřeny drsnými 
povětrnostními podmínkami v terénu.

Význam
Malba na indiánském týpí byla vždy výsledkem určité duchovní a životní vize. 
V malbách se odráží jednak styl kmene či národa, k němuž majitel stanu patřil, 
a také individuální kompozice majitele stanu. Ta často souvisela s jeho jménem, 
které jako mladý bojovník získal. Zpravidla to jsou vyobrazení zvířat, která nesou duchovní
symboliku a fungují jako patroni. Výmalbu týpí zajišťovali specialisté a celý proces byl 
doprovázen posvátnými obřady a modlitbami.

Všechna vyobrazení v následující prezentaci mohou sloužit jako podklad pro vytvoření
nového malovaného týpí, nejlépe po osobní konzultaci o estetické představě zadavatele.



Šajenská týpí
Šajeni tvořili velmi sebevědomou, osobitou a bojovnou národní
skupinu mezi prérijními indiány. Převažovala u nich bělostná týpí, ale vždy 
bylo vymalováno týpí, v němž se přechovávaly posvátné předměty: čtyři šípy 
nebo bizoní čapka.

Šajenské malby působí opravdu posvátným dojmem a patří ke klenotům 
umění nomádů, jejichž styl se zastavil v neolitu.
Tři modely tradičních šajenských týpí vypracované na základě přesných 
nákresů v roce 1904 jsou cenným svědectvím o starobylých malbách 
s hlubokou duchovní symbolikou. Různě barevné kruhy uprostřed a na zadní
straně znázorňují slunce. Modrá nebo bílá barva mluví o duchovním pohledu. 
Červená je barva lidí nebo země, tedy materiální charakter.

První týpí je poseto bizoními rohy, symbolem síly. 
Pás jeleních stop odkazuje na životní cestu majitele stanu, jehož patronem je 
jelen.

Orli na druhém týpí jsou symbolem nebeských bytostí nebo 
Velkého Ducha.

Spodní model má veliký duchovní náboj modré a bílé.
Týpí pravděpodobně patřilo šamanovi. Jelen byl symbolem lásky a štěstí v 
lásce mezi mužem a ženou.



Moje malba v tradičním šajenském stylu
podle historických modelů. Záměrně se nejedná
o přesnou kopii některé původní malby.

Toto týpí je na prodej.



Moje výmalba v tradičním šajenském stylu
pro zákazníka, který si přál medvědí motiv.

Medvědí symbolika neboli medicína byla
považována za nejsilnější, zázračnou až
nebezpečnou.

Jako barevný základ je použit autentický nákres
týpí bizoní čapky, což byl posvátný předmět 
uložený ve speciálním týpí. Takové týpí sloužilo jak
svatyně a nebylo určeno k běžnému bydlení,
ale pouze k posvátným sněmům a obřadům.

Obraz medvěda je převzat z bojovnického štítu.



Malovaný plášť týpí pro posvátnou bizoní čapku kulturního hrdiny -
proroka Vztyčené rohy. Plášť starého malovaného týpí na obrázku 
překreslil W. Coleman ze dvou starých fotografií, které pořídil 
Stanley J. Morrow na Horním Missouri v roce 1869. Staré malované
týpí se jmenovalo týpí slunečního kotouče se skalpy. 

Obydlí, ve kterém je čapka strážená, má posvátný charakter a jistá
formální pravidla, která je nutno zachovávat uvnitř:
Nikdo nesmí mluvit hlasitě.
Nikdo nesmí v týpí stát.
Na podlahu (zem) uvnitř nesmí být vylita voda.
Klacky a kameny nesmí být hozeny na stěny týpí. 
(Coleman field notes, 1910:561) 

Čtyřcípá hvězda na špici týpí znázorňuje jitřenku nebo večernici.
Černý kotouč je Slunce. Černá je nejvýš posvátná a kouzelná barva. 
Čtyři rohaté bytosti jsou bizoní duchové.
Čtyřka je u všech indiánů posvátné číslo odvozené ze čtyř světových 
stran.



Černonožská týpí
Černonožci obývali severní část prérijí
dnešních USA a jihokanadské prérijní oblasti. 
Jejich týpí nesla jedny z nejkrásnějších maleb 
mezi prérijními indiány. Struktura jejich 
výmalby měla většinou tři části.
Spodní pás symbolizoval zemi, prérii. Často 
vidíme na podkladu charakteristické špice, 
které symbolizují posvátné Black Hills, Černé
Hory, které byly nejposvátnějším místem 
prérijních kmenů. Mladí muži sem chodili 
hledat svou životní vizi. 
Vrchní část týpí kolem špice symbolizuje 
oblohu a pomocí světlých kruhů se na ni 
vymalovávaly souhvězdí.
Střední část týpí byla variabilní a nesla zvířecí, 
kosmologické a mystické výjevy.



Fotka černonožského týpí z konce 19. 
století.

Moje malba na černonožském týpí
z roku 2011.



Moje malba černonožského bizoního týpí, 2011



Další možnosti černonožských týpí



Týpí kmene Kiowa
Obsahují převážně mýtické zvířecí motivy, například prastaré posvátné ryby z 
prehistorických dob, jakousi indiánskou paleontologii. Častá je želva, která symbolizuje 
Zemi jako planetu.



Týpí kmene Kiowa s ústředním motivem želvy, 
která má v mytologii indiánů velkou důležitost. 
Tzv. prababička želva je základem světa, nese ho 
na svém krunýři. Americká kajmanka dravá, která
se i u nás chová v teráriích, je symbolem 
bojovníka, neboť je schopna velmi rychle zaútočit 
z úkrytu. Model tohoto týpí jsem vytvořil podle 
dobového nákresu kiowského autora, který se 
dochoval v jeho notesu.



Týpí Lakotů (Siouxů)
První příklad je stan hromových bytostí,
které jsou posety kroupami. Na prérii 
tyto prastaré bytosti zuří rozpoutáváním 
silných bouří.

Červené kruhy na tomto jednoduchém 
týpí představují jednotu kmene a také
slunce.



První příklad je další variací na posvátný rozměr počasí. 
Kroupy na špici znázorňují bouři. Jsou symbolem 
bojovníků. Duha  ve spodní části je krásou vesmíru.

Druhé týpí je obrazem síly a bojovnosti. Na modrém 
podkladu je symbol medvědí tlapy.
Červený kruh v tomto případě představuje medvědí
nora, uprostřed symbol blesku.

V těchto nákresech jsou barvy pouze orientační.
Při provedení na plachtu týpí budou vypadat mnohem
lépe, jak je patrné z fotografií mých malovaných týpí.


