
 

 

IZ GLOBIN PANONSKEGA MORJA 

Spoštovani, čas, ko se svet na nedoumljiv način zdrzne in usmeri vase, ko se drug 
za drugim vsebine in srečanja osredotočijo na osebna razmišljanja, je morda tudi 
čas, da odgovorimo, kaj smo storili, da bi ohranili zanamcem del kulturne krajine. 

Odpovedani so dogodki, prireditve, srečanja, pohodi, očitno je, da bomo morali tudi 
bogate vsebine Zavoda PANONrevitae prestaviti v prihodnost. 

Nekaj slikovnih utrinkov, ki nam niso v ponos. sem priložil v razmislek, mimo njih 
vodi memorialni pohod Marije Vild- pohod, po Pomurski planinski poti. Tod vodi tudi 
Pot kulturne dediščine (1. Košičev pohod 1989, J. Gutman- Bogojina, Filovski breg, 
filovski Gaj, Strehovske gorice, Bukovniško jezero, Bukovnica, Bogojina); 
SLOVANI.si kolesarska učna pot,  (2014 J. Gutman- Moravske Toplice, Tešanovci, 
Bogojina-cerkev Gospodovega vnebohoda arh. Jožeta Plečnika, Filovci- 
Lončarska vas, Magdina hiša, filovski Gaj, skozi gozd Strehovske gorice, 
Bukovniško jezero, Dobrovnik, Bogojina, Moravske Toplice,), tod vodi Evropska 
kulturna pot sv. Martina Tourskega, (Szombathely...,Domanjševci,..,Kobilje, 
Dobrovniške gorice, Bukovniško jezero, Strehovske gorice, filovski Gaj, Bogojina, 
Moravske Toplice, Martjanci, …skozi Slovenijo vse do Francije),  

Stotine pohodnikov utira te in druge poti v Pekmurju, razmišljajmo, kaj si mislijo o 
arhitekturnih osamelcih, zaraščenih vinogradih in sadovnjakih. Čas je, da storimo 
nekaj.  

KULTURNA KRAJINA.  

Ljubitelji narave, pohodniki, krajinski arhitekti, fotografi, soodgovorni smo za 
izginjanje kulturnih posebnosti krajine. Literati ohranite zgodbe zaraslih domačij. 

Tako kot za pitne vode in še bolj kot za vse ostale infrastrukturne dobrine, si 
moramo prizadevati za ohranjanje kulturne krajine, arhitekturnih osamelcev, 
etnoloških posebnosti…, za kulturo bivanja. Po tem nas bodo ocenjevali zanamci 
in vse številnejši, ki nas v pokrajini obiskujejo. 

Vabim vas, da v teh dneh namesto srečanja na okrogli mizi, razmišljate, 
evidentirate objekte in problematična okolja, fotografirate in nam pošljete, do 
22. aprila 2020.  Vse prispele prispevke bomo vključili na seznam reševanja 
te problematike.  

Evidence, fotoutrinke, pobude, mnenja, rešitve, sodelovanje, sporočite na  
panonrevitae@gmail.com za PANONrevitae Jože Gutman 
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P.s.. 

Program, predviden za 24. 4. 2020, bo izveden, ko bo to možno. 

IZ GLOBIN PANONSKEGA MORJA 

“DAN ZEMLJE”:  petek, 24. april 2020, PANON galerija vin , Gaj, Filovci    

posvet:                KULTURNA KRAJINA 

                            14.00            

                           - problemi zaraščanja  in krčenja vinogradov 

                           - arhitekturni  osamelci na  vinogradniškem območju 

                            - revitalizacija zaraslih površin s pašo živali 

                            - PANON galerija vin, vodena degustacija- vina PANON   

umetniški popoldan : MOČ GLINE       

                           18.00 

                           - Slovanski gaji-  predstavitev platforme (predstavnik) 

                           -  gost večera pesnik  

                           - glinaste figurine »boginje« predstavitev najdb, arheolog                                             

                           - otvoritev razstave otroških figurin po motivih arheoloških najdb   

IZ OTROŠKIH DLANI V ZEMLJO POLOŽENO umetniški  projekt obogaten 

z glasbo MOIRISSIMA (Moira, Urh Zver, Dejan Berden; pesnik Tine Mlinarič)  

PANON galerija vin, zelenica pri kapelici Marije kraljice družine v Gaju: NOČ, glina, 
ogenj, polaganje glinastih zapisov v zemljo. 

 

Vsebine so zasnovane za Novo kulturo bivanja. Odstiramo vsebine, ki so globoko 
zastrte pod balastom in bliščem 21. stoletja. S povezovanjem čutečih, 
samozavestno in odločno pristopamo h konkretnim problemom, povezanih z 
izginjanjem kulturne krajine, izginjanjem arhitekturnih posebnosti, povezanih z miti 
in legendami, običaji in navadami. V te vsebine bomo vključili mlade, ki bodo z 
ustvarjalnostjo odstirali novo kulturo bivanja, ki se jim daje v vsem razkošju v  
prostoru  v katerem živijo.  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

  

 



 

 

 

 

  



 

 

 

  

 


