
Museo Museo de las Peregrinaciones y de Santiago

Inventario D-667

Clasificación Genérica Obxectos devocionais; Budismo: obxectos rituais e cerimoniais;
Hinduismo: obxectos rituais e cerimoniais

Objeto/Documento Mandala

Materia/Soporte Lenzo

Técnica Pintado a man alzada

Dimensiones Profundidade = 1 cm2; Alto máximo = 60 cm2; Ancho máximo =
48,20 cm2

Descripción Deseño xeométrico a modo de plano constructivo combinando
semicírculos o ábsides e zonas angulares. Esta composición
xeométrica central está repleta de figuras búdicas.  A composición
xeral ten tres planos de lectura. Un baixo donde aparecen tres figuras
búdicas e catro animais entre elas. As dúas figuras laterais sentadas
no chan, a central sobre un caballo. O plano central o ocupa o plano
constructivo que remata nun espacio piramidal arrodeado de nubes e
cunha composición central dunha figura búdica con moitas cabezas e
brazos. Ós laterais, entre as mesmas nubes que contornean tódolos
espacios da composición, aparecen outras figuras do mesmo tipo
que as anteriores, en grupos de tres.

Datación 1976=2000

Contexto Cultural/Estilo Idade Contemporánea

Lugar de Producción/Ceca Nepal (Asia del Sur, Asia) [Posiblemente se haxa producido en
Nepal]

Uso/función Para meditar sobre a nosa existencia no macrocosmos.

Lugar de Procedencia Nepal

Clasificación Razonada Os mándalas (o mandalas) son representacións simbólicas
espirituais e rituais do macrocosmos e o microcosmos, utilizadas no
budismo e o hinduismo. Mándala é un término de orixe sánscrito que
significa círculo.

Estructuralmente, o espacio sagrado (o centro do universo e soporte
de concentración) é representado como un círculo inscrito dentro
dunha forma cuadrangular. Os " iantra" hindúes son lineais, mentres
que os mándalas budistas son bastante figurativos. A partires dos
eixos cardinais se soen sectorizar as partes ou rexións internas do
círculo-mándala.

As conformacións xeométricas de tipo simbólico-espiritual dáse en
todas as culturas e crenzas, mesmo na cristiá, por exemplo na
mandorla ou nos laberintos das catedrais. É moi probable que esta
universalidade das formas xeométricas ou mandálicas se deba ó feito
de que as formas concéntricas suxieren unha idea de perfección (de
equidistancia con respecto a un centro) e de que o perímetro do
círculo evoque o eterno retorno dos ciclos da natureza (tal como na
tradición helenística o propuña, por exemplo, el uróboros).



As formas do círculo e do cuadrado,  relacionánse nas conformación
sagradas e rituais co espiritual. Existe unha variedade infinita de
mandalas, desde figuras sinxelas ata máis complexas con forma de
loto o de roda, mesmo constituyendo planos de algúns edificios.

Son formas utilizadas desde tempos remotos, co seu orixe na India,
propagándose pola cultura oriental e máis tarde, gracias ó psiquiatra
suizo Carl Gustav Jung por occidente.

A universalidade nomeada dos mandalas fixo que Jung os privilexiara
como expresións probables do inconsciente colectivo. Para Jung, o
centro do mándala figuraól sí-mesmo (Selbst), que o suxeto intenta
lograr perfeccionar no proceso de individuación. Jung afirmaba que
los mandalas eran la representación de la mente en su totalidad,
desde el consciente hasta el inconsciente.

Desde una visión espiritual, os mandalas son como centros
enerxéticos de equilibrio e purificación, que nos axudan a transformar
a visión que temos de o noso entorno e de nosotros mesmos. Por
eso utilizanse para meditar seguendo un proceso mental de viaxe
interior e desplazamento dos pensamentos.
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