ADABRAKAN - Umění (v) krajině: program na květen 2022
7. květen, sobota 10-17h - srdce (naší) krajiny, Praha
Má krajina srdce? Jestli jsme součástí krajiny, kde žijeme, jsou naše srdce v souladu?
Je pro nás takový vztah potřebný? Lze takový vztah vůbec navázat?
Na tyto otázky budeme nalézat odpovědi na druhé cestě pražskou krajinou.
Seznámíme vás s její “srdeční kvalitou”, kterou v ohniscích k ní vztažených, vyznačil a posílil
Marko Pogačnik svými geo a litopunkturními artefakty.
Provádět vás bude Jan Tajboš.
Sejdeme se v 10 h před kostelem sv. Rocha na nádvoří Strahovského kláštera.
Postupně navštívíme zahradu pod klášterem, Hradčanské náměstí, Karlův most,
Staroměstské náměstí, park u Hlavního nádraží a nakonec Vrch sv. kříže na Parukářce.
Budeme se po Praze přesunovat pěšky a MHD.
Doprava a strava jsou individuální. Akce se uskuteční pokud se přihlásí nejméně 5 lidí.
Příspěvek: 600 czk, úhrada na místě.
14. květen, sobota 15h - Permakultura v praxi, výstavní prostor obce Ostrov u Tochovic
Ing. Tomáš Franěk je zakladatel permakulturní farmy Jagava ve Veselicích. Seznámí vás s
příběhem a ději kolem jejího vzniku, trvání a plánování její budoucnosti. Bude povídat,
promítat i odpovídat na dotazy.
Setkáním bude provázet Jan.
Sejdeme se v 15 h, ve výstavním prostoru obce Ostrov u Tochovic
Vstup volný, smysluplné příspěvky vítané.
15. květen, neděle 10 - 17h - Permakultura a Geomantie
Zveme vás na jedinečnou příležitost zúčastnit se a podpořit umístění litopunkturního kamene
s originálním kosmogramem od Marko Pogačnika na pozemcích permafarmy Jagava ve
Veselicích.
Půjde o iniciační událost vázanou ke vzniku a provozování permafarmy, laděnou na silovou a
energetickou strukturu krajiny severních Čech.
Součástí iniciace bude návštěva ohniska vědomí krajiny v Českém ráji spjatého s působením
duchovního pole, ovlivňujícího a určujícího charakter národa české kotliny.
Sejdeme se v 10 h na nádvoří Permafarmy Jagava ve Veselicích (před vjezdem do Mladé
Boleslavi odbočit na Jičín, odtud cca 15 km)
Doprava a strava jsou individuální. Akce se uskuteční pokud se přihlásí nejméně 5 lidí.
Smysluplné příspěvky jsou vítané.
Přihlášky a případné dotazy posílejte Evě Lánské na email: lanska@volny.cz
21. květen, sobota 15h - Tereza Trnková - moje umění, výstavní prostor obce Ostrov u
Tochovic
Do Ostrova přijede Terezka, která zde vystavuje a podporuje náš projekt. Tím, jak ji známe,
se můžeme těšit na příjemné a inspirativní povídání i promítání o její cestě k umění … a k
sobě.
Terezka loni ukončila studium na pražské AVU a bude zajímavé slyšet, jak se žije čerstvým
umělcům v Čechách.
Prý představí i něco nového ze svých prací. Těšme se!
Vstup je volný a vítaný … rovněž tak smysluplné příspěvky.
U každé akce konané ve výstavním prostoru obce Ostrov vás zveme na prohlídku výstavy
věnované podpoře projektu ADABRAKAN.
Přijďte a podpořte ADABRAKAN!
Jan Tajboš, Eva a Josef Lánský

