
Brez spomina, brez refleksije o modrosti naših prednikov, ne vemo, ne kdo smo, ne od kod prihajamo. 
Če ne vemo tega, pa ne vemo niti, kam gremo. 

 
 

INTINITI in NIKAYA dogodek ''Večer MODROSTI'', ki je bil posvečen iskanju, deljenju in druženju z modrostjo, 
je dosegel svoj namen INTINITI Doživetij “Nazaj k svojim koreninam - tukaj in sedaj«. Zbujali smo globlje zavedanje

 iz preteklosti z namenom, da to postane naš učitelj za sodobnost, za boljše, pristnejše in poglobljene medčloveške odnose,
ki jih živimo danes. 

 
 

Večer, ki ga je moderirala ga. Megi Rožič, smo otvorili s POGOVORI O STARIH MODROSTIH. Zgodbe o kulturi plesov, ki
so se pred leti izvajali v Brdih, o starih navadah in šegah na področju odnosov, ki so se spletli na vaških zabavah sta nam

spregovorila sogovornika brica ga. GABRIJELA ZAMAR ter g. KONRAD KLINEC. 
Delila sta modrosti moško-ženskih razmerij, ki so se večkrat ustvarili s pomočjo plesa in 

so pomembni za našo naravno kulturo dediščino. 
 
 

FILM “Šuolni iz Trsta” režiserja GREGORJA BOŽIČA, je lepo prikazal rdečo nit dogodka v obliki zgodbe, 
ki je prikazovala sentimentalne trenutke v povojnem obdobju na slovensko-italijanski meji.

 
 

Nadaljevali smo čutno doživetje s pridružitvijo glasbe in slike, z MULTIVIZIJO »Zvok Zemlje«, v izvedbi 
priznanega slovenskega glasbenika, svobodnega umetnika, skladatelja in umetniškega fotografa LADA JAKŠE.

 
 

Čudovita ANA KERŠEVAN, plesalka, oblikovalka in učiteljica nas je povabila k PLESU, 
ki se je ob kozarcu briškega vina, prigrizkih in glasbi… nadaljeval v polno doživeto noč! 

 
 

 

VEČER MODROSTI
 
 

INTINITI in NIKAYA dogodek

16. november 2019
Turistična domačija Klinec, Medana, Brda

INTINITI Doživetje prepleta darove narave, enogastronomije in naravne kulturne dediščine Brd z umetnostjo in
čuječnostjo. 

S polno prisotnostjo petih čutil, vabi v prisotnost trenutka tukaj in sedaj.  
 
 

Večer modrosti je povezal različna področja - od umetniškega, kulturnega in zabavnega do čustvenega, telesno izraznega
in odnosnega. Prispeval je k zavedanju o pomembnosti aktivacije večrazsežnosti človekovih dimenzij in 

bolj zavestnem načinu življenja v sodobnem družbenem sistemu. Skupaj smo preživeli polne in kakovostne trenutke.



ORGANIZATORKI:
Urška Merljak, INTINITI, Društvo za kakovost življenja KRLINA (041 238 552)

Nika Klinec, NIKAYA, Kulturno in umetniško društvo Opoka (041 321 262)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDEO: Aleks Vuga, AVfilms, video produkcija             
FOTO: Simon Remec, Leon Canzutti

 www.youtube.com/watch?v=QKLB2_BUcyc&feature=youtu.be
 
www.intiniti.si
 
 www.facebook.com/events/2289422944509815

Na dogodku so nas podprli: 

VRTNARIJA NATAŠA KODERMACVRTNARSTVO ČEBRONBRIŠKA PEKARNA

Vsem sponzorjem se iskreno zahvaljujemo za podporo in spodbudo na naši poti! 


