V I D O N I
Vidon je beseda, vzeta iz staroverstva. Ponazarja
človeka, posebnega izbranca, človeka, ki vidi
in ve. Rojen pod določenimi pogoji ter zaradi
tega zaznamovan
za celo življenje, je vidon
oseba, ki prenaša sporočila iz ene razsežnosti
v drugo. Njegova moč izvira iz natančnega
opazovanja zakonitosti narave ter urjenja v
obvladovanju njenih sil. Dolgotrajno soočanje
z nevidnimi silami mu omogoča, da lahko svoj
dar uporabi za skupno dobro, na primer za
reševanje zdravstvenih težav, prenašanje sporočil iz
onstranstva, skrb za ravnovesje njegove okolice ...

Koncept razstave je osnovan tako, da skuša vsak
umetnik reinterpretirati vidonovo poslanstvo
in s tem omogoča nove poti dojemanja
narave ter našega lastnega razmerja z njo.
S to razstavo spodbujamo nastanek lokalne
kulture, ki odseva dialog človeka z njegovo
okolico. Pogovor s hribi, rekami, skalami, drevesi,
travniki, živalmi … Ko se ta dialog na lokalni
ravni poglobi, postane seveda univerzalni jezik.

P R O G R A M
6. november
Ob 18.30

Ob 20.00

OTVORITVENI GOVOR
Pavel Medvešček / Vidoni
Klavdija Figelj / O avtorjih
ZDRAVILSTVO USODE
Jasna Two Feather / Faith healing

7. november
Ob 17. 00

Ob 18.00

PREDAVANJE
Jasna Two Feather / Medicina zelišč
Možna je prijava na seanso zdravljenja, v tem primeru se začetek predavanja
premakne!
PREDAVANJE
Jože Munih / Staroverstvo in megalitska kultura

8. november
IZLET
V primeru lepega vremena nas bo Jože Munih popeljal v odkrivanje skrivnosti Babje
jame ter megalitskih krogov pod Krnom.

13. november
Ob 18.00
Ob 19.00

PREDAVANJE
Drago Štimec / Bosanske piramide
PREDAVANJE
Tomaž Gržeta in Bor Zuljan / Obredna glasba

21. november
Ob 14 - 18. 00
DELAVNICA
Marko Pogačnik / Pogovor s kamni, drevesi in kraji

Ob 19.00

PREDAVANJE
Marko Pogačnik / Elementarna bitja narave in vilinska civilizacija
Zaradi vremenskih razmer in števila prijav, bomo morda prilagodili čas
predavanj in delavnic.
Za informacije lahko pokličete Petera na telefonsko številko 031 771 738.
Vse morebitne spremembe bodo izobešene na oglasni deski, ki je pred vhodom v
Galerijo Rika Debenjaka.
Zloženko je izdalo Prosvetno društvo Soča, Kanal. Uredil jo je Peter Blažej. Zanjo odgovarja Ljudmila Zimic.
Natisnila jo je Grafika Soča, v nakladi 500 izvodov. Kanal, november 2015.

