Pogovor z dr. Miro Omerzel - Mirit in koncertna zvočna preja ansambla Vedun
(Mirit, Tine Omerzel Terlep, Mojka Žagar, Igor Meglič, Polona Kuret)

POJOČE IN DUHOVNE VEZI SLOVANOV IN SLOVENCEV S SVETOM
120 let zbirke »Slovenske narodne pesmi« dr. Karla Štreklja
45 let etnomuzikološkega raziskovanja dr. Mire Omerzel – Mirit
20 let Mirinega duhovnega poučevanja in katedre Veduna
37 (3+7=10) let ansambla Trutamora Slovenica / Vedun
15 let trans-igre glasbenikov ansambla Vedun
15 let Mirinega življenja brez hrane
Slavnostna govornica: muzikologinja mag. Simona Moličnik/Radio Slovenija

v sredo, 25. novembra 2015 ob 19.30 v Cekinovem gradu
Muzej novejše zgodovine Slovenije, Celovška 23, Ljubljana (poleg Hale Tivoli)
VSTOP PROST
V letu 2015 se Slovenci lahko s ponosom veselimo prve obsežne zbirke ljudskih pesmi z naslovom Slovenske
narodne pesmi, ki jih je pred 120 leti (od leta 1895) pričel objavljati dr. Karel Štrekelj. Sestavil je
monumentalno zbirko v številnih zvežčičih (danes dosegljivo v 4 zajetnih knjigah). Zbrane in natisnjene pesmi
smo dobili med prvimi narodi na ozemlju današnje Evrope. Upajmo, da svojih pesmi in pomembnih
duhovnih sporočil prednikov vsaj pozabili ne bomo med prvimi!
V tem letu tudi dr. Mira Omerzel - Mirit praznuje 45 let svojega etnomuzikološkega delovanja. Mirit je
doktorica muzikoloških znanosti, univ. dipl. etnologinja, svobodna raziskovalka, zbiralka in raziskovalka
predklasičnih in ljudskih glasbil sveta, začetnica etnoarheomuzikologije na Slovenskem ter pionirka v
raziskovanju moči zvoka pri nas in v svetu, pisateljica, aktivna glasbenica, duhovna učiteljica, zvočnoenergijska terapevtka in jasnočutni medij za prevajanje Univerzalne življenjske energije v fizični svet. Je med
prvimi duhovnimi učitelji na Slovenskem in ustanoviteljica (1978) ansamblov Trutamora Slovenica (ansambel
za arhivsko oživljanje slovenske ljudske glasbene dediščine) in (1999) Vedun (ansambel za staro in meditativno
glasbo ter transcendentalni zvok ljudstev sveta), ki skupaj (v letu 2015) delujeta že 37 let (3 in 7 se simbolno
dopolnjuje v celoto števila 10). Tudi ansambla sta orala ledino v restavriranju slovenskega glasbenega izročila.
Oba ansambla sta kot ambasadorja slovenske kulture gostovala na vseh celinah. Od leta 2008 glasbeniki –
Mira Omerzel-Mirit, njen sin Tine Omerzel Terlep (univ. inž. strojništva in duhovni iskalec že od desetega leta
starosti), Mojka Žagar (glasbena pedagoginja z lastno pevsko šolo naravnega glasu), v zadnjih dveh letih pa še
Igor Meglič (prof. klasične kitare) in Polona Kuret (akademska violinistka) – delujejo le pod enim imenom –
VEDUN.
Prvih deset let je bil ansambel Trutamora Slovenica (sedaj Vedun) samcat na koncertnih odrih in je pomagal
odkrivati z zvokom in besedo, mitom in legendo, pravljico in péto bajko, slovenskemu življu in tujcem našo
lastno zgodovino in zvočno harmonijo ter utrip slovenske duše. Desetletje zatem, še zlasti po letu 2000, je
ansambel dobil vrsto posnemovalcev in slovensko ljudsko glasbeno izročilo je pričelo doživljati najrazličnejše
popačitve, ki oddaljujejo slovenski živelj od spoznavanja lastne bitnosti. Ansambel pa kot kustos v galeriji
zvoka po skoraj štirih desetletjih še vedno ostaja zvest svoji nalogi – zavzeti revitalizaciji izvirnih slovenskih
ljudskih pesmi, plesov, melodij in glasbil.
Že več kot 20 let (od leta 1995) pa Mirit tudi pomaga ljudem pri iskanju ravnovesja, duhovnem razvoju,
širjenju zavesti in samouresničevanju. Leta 2001 je ustanovila šolo Veduna – slovansko-pitagorejsko
katedro za razvoj zavesti in harmoniziranje z zvokom. Glasbeniki že dobrih 15 let (od 1999) tudi muzicirajo v
transcendentalnem stanju zavesti ali poltransu, kar je bilo nekdaj čislana izvajalska in zdraviteljska tehnika.

Glasbeno izvajanje pa temelji na Mirinih muzikoloških, etnoloških in duhovnih raziskavah. Glasbila so
povečini iz njene bogate zbirke glasbil z vseh celin, ki šteje preko 250 različnih neobičajnih in povečini že
pozabljenih glasbil muzejske vrednosti.
Mirit in ansambel Trutamora Slovenica (sedaj Vedun) je v desetletjih zavzetih prizadevanj (od leta 1971) za
ohranjanje slovenskega glasbenega izročila Slovencem daroval številna dela: predavanja, koncerte,
delavnice, knjige, TV in radijske oddaje ter serije, časopisna in internetna razmišljanja. Vse to, da bi se
Slovenci lahko poglobili v lastne korenine, v svojo bitnost in identiteto, v svojo glasbeno dediščino in samega
sebe. V tem je tudi sporočilna nit in bit iz roda v rod dedovanih pesmi, glasbil, melodij ... Medij Mirit pa je ob
podpori ansambla Vedun pomagala mnogim, tudi številnim medicinsko »odpisanim«, vzpostaviti lastno
harmonijo, zdravje, umirjenost in srečo ter polnino zavedanja. Izbrani zvoki in glasba so pri tem izjemna
pomoč in veličastno orodje.
USTVARJALNA BERA
Mira Omerzel - Mirit v svojih ustvarjalnih
projektih povezuje znanost in umetnost, teorijo
in prakso, materialno in duhovno izročilo,
objektivno in subjektivno, slišno in neslišno,
preteklost in sedanjost (za prihodnost). V
življenju je izpeljala več kot 33 ustvarjalnih ‒
znanstvenih, umetniških in osebnih duhovnih
revolucij. Med duhovnimi podvigi je morda
najnenavadnejši trajen prestop (v letu 2000) na
življenje brez hrane, kar doseže le malo ljudi.
Ustvarjalna bera več kot treh in pol desetletij
aktivnega glasbenega delovanja ter minulih štirih
desetletij in pol Mirinih etno-muzikoloških
raziskovanj, je sledeča: okoli 50 znanstvenih (etno-arheo-muzikoloških) študij in osem knjig o zvoku, glasbi,
duhovnih izročilih, slovenskih in slovanskih koreninah ter o modrostih drugih kultur (VEČ KOT 20
NJENIH KNJIG IN NEKAJ ZGOŠČENK PA ŠE ČAKA NA OBJAVO!); preko tisoč komentiranih koncertov
ansambla Trutamora Slovenica / Vedun doma in v tujini; osemnajst plošč in zgoščenk; več kot trideset TV
tematskih oddaj in serij o ljudski glasbi in glasbilih ter drugih TV avdio-video posnetkov, več sto radijskih,
časopisnih in internetnih intervjujev ter na stotine javnih predavanj o bitnosti zvoka, izročilih in modrostih
sveta. Kot ambasador slovenske in planetarne glasbene dediščine je ansambel Trutamora Slovenica /
Vedun gostoval na vseh celinah.
Mirit in glasbeniki ansambla so za svoje delo prejeli številna umetniška, znanstvena in pedagoška priznanja:
nagrado Julija Betetta (2008) za umetniške dosežke, priznanje Andragoškega centra Slovenije (2000) za
življenjsko delo, dve zlati odličji na moskovskem festivalu etnološkega filma »Raduga« (1989 in 1985), zlato
priznanje »Orfej« (1986) Jugoslovanske radio-televizije in priznanje Glasbene mladine Slovenije (1982) ter
priznanje Zlata ptica (1979) za raziskovalno, umetniško-arhivsko oživljanje in pedagoško delo ... Mirit pa je
prejela še Štrekljevo nagrado Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2004) za izjemne dosežke na
področju zbiranja in ohranjanja slovenske glasbene dediščine.
Od leta 1995 se v okviru Mirine šole Veduna ‒ slovansko-pitagorejske katedre za razvoj zavesti in
harmoniziranje z zvokom ‒ tedensko odvijajo Mirina predavanja, tečaji in delavnice o zakonitostih bivanja
in življenja ter iskanju ravnovesja, pa o razsežnostih in močeh zavesti in zvoka, o kozmično-zemeljski
resonanci, to je o uglašenem sonihanju ali sozvenenju, pa o duhovnih modrostih naših prednikov ter
zvočno-energijske kirurgije. Mirit je tudi učiteljica mnogim slovenskim in tujim duhovnim učiteljem in
zvočno-energijskim terapevtom.
A ustvarjalne moči ansambla Vedun in njegove voditeljice Mire Omerzel - Mirit nikakor ne usihajo. Obratno.
Vse širše in vse bolj zanimive ter subtilne so! Mirit pa vse poglobljeneje raziskuje staroslovensko, slovansko
in svetovno duhovno in glasbeno dediščino ter oblike naše starosvetnosti, vredne pozornosti tudi v našem
času, še zlasti pri iskanju sozvočja in boljšega jutri. Mirin in ansamblov ustvarjalni zagon poteka v
sedemletkah. Dovršenih je pet ciklov (5 x 7) in torej pričenjajo že osmi krog. Zadnje sedemletke so namenjene
predvsem odkrivanju najgloblje bitnosti zvoka. Ansambel torej še vedno razvija in širi svoje sposobnosti –
tako s študijem in oživljanjem različnih glasbil, pa nenavadne urejajoče in terapevtske instrumentalne igre
ter različnih a vrednih glasovnih in izvajalskih praks ter povezuje glasbene jezike sveta v enovit mozaik:
V PESTROST RAZLIČNOSTI IN PODOBNOSTI.
www.vedun.si; www.youtube.com/user/ansambelVedun; www.facebook.com/ansambelVedun
www.veduna.si; www.youtube.com/user/katedraVeduna; www.facebook.com/katedraVeduna

