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Overwhelming is the richness of Slovakian 
folk traditions, including its textile ornaments. 
Each of 25 cultural and historical regions enrich 
us with original patterns. We have freely 
created new nontraditional geometrical forms 
and shapes in circular compositions, multiplying 
and repeating ornaments of traditional textiles. 
In some cases, we have also used the original 
centered composition.

The second mandala book follows freely 
the first one. It offers a variety of unusual 
mandalas in the form of popular anti-stress 
coloring books.

Čarokruhy II.
Nesmierne je bohatstvo ľudových tradícií 
na území Slovenska – vrátane
ornamentu na textíliách. Rozpráva 
o tom 25 kultúrno-historických regiónov, 
ktoré nás obohacujú neopakovateľnými 
motívmi. Ich násobením či opakovaním 
sme voľne vytvárali nové netradičné 
geometrické vzory a tvary v kruhovom 
prevedení alebo aj v pôvodnej centrálnej 
kompozícii.

Druhý diel Čarokruhov, ktorý je voľným
pokračovaním prvého dielu, ponúka 
ďalšie neobvyklé mandaly spracované do 
žiadaných antistresových omaľovánok.

„Láska je ako prsteň,  
nemá konca kraja.“
slovenské príslovie







Inšpiračné pramene:

Krojáreň a požičovňa Domu ľudového tanca Košice 
Kysucké múzeum v Čadci
Podunajské múzeum v Komárne
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote
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