GEOKULTURA V JESENÍKÁCH
O vztahu lidí a krajiny, o soužití lidstva a planety Země.

Neformální sdružení Příbor v pohybu
Vás srdečně zve na čtrnáctý pořad z cyklu Klima se mění a my s ním,

tentokrát opět na setkání s Mgr. Jiřím Glabazňou

 Čtvrtek 8. listopadu 2018
 Piaristický klášter v Příboře – refektář
 Od 17.00 hodin
Motto: Goetheho slova „posvěceno místo, na něž vstoupil dobrý člověk“ jsou pravdivá
v mnohem širším smyslu, než bychom zprvu mysleli, když člověk putuje krajinou, pro krajinu to
něco znamená. Něco se změní v její atmosféře, v její „auře“. Proto existují požehnaná místa,
v jejichž neviditelném silovém předivu se ještě po dlouhé době dá vnímat jemná světlá stopa
dobrého a velikého člověka. Proto ovšem také existují místa zatížená kletbou, (R. Frieling)
Krajina, ve které žijeme, nám dává vodu, vzduch, potravu, dřevo... suroviny pro výrobu všeho.
Co dáváme my lidé krajině? Jsme za všechny její dary alespoň vděčni? Krajina nám dává také
radost, inspiraci, povznesení, působí na nás (alespoň na tu citlivější část) do hloubky naší duše,
možná i mnohem hlouběji, než si uvědomujeme. Můžeme jí to nějak vrátit, nebo se o to aspoň
pokusit? Stojí Příroda o zájem a přízeň lidí? Geokultura chápe Zemi nikoliv jako objekt a prostor
pro lidskou tvorbu, ale jako partnera a spolutvůrce. Moderní umění přichází s realizacemi, které
vyjadřují pozitivní vztah lidí a pracují s vnitřními dimenzemi krajiny. V posledních deseti letech
takto pracujeme v oblasti Jeseníků a v Příboře vám tyto projekty skrze fotografie a povídání
představíme.

Dotazy: jadernicka@gmail.com; 604 905 611

Mgr. Jiří Glabazňa (*1976)
 pochází z Opavska, od r. 2002 žije v Jeseníku, kde pracuje v Priessnitzových léčebných lázních
jako průvodce a animátor volného času
 působil v Hnutí Brontosaurus Jeseníky jako redaktor a koordinátor projektu Cesta ke kořenům,
podílel se na obnově lázeňských pramenů, je autorem Stezky živé vody a spoluautorem
publikací o přírodním a kulturním dědictví jesenické krajiny
 ve volném čase se zabývá vztahem lidí a krajiny, skrze Spolek ZeZemě je iniciátorem
geokulturních projektů

Vstupné: dobrovolné

Dotazy: jadernicka@gmail.com; 604 905 611

