PROJEKT LOVING EARTH
Pečujeme o zemi, kterou milujeme.
Cílem projektu Loving Earth je pomoci
nám vyrovnat se s problémy
souvisejícími se zhoršující se kvalitou
životního prostředí. Pomoci
mírumilovně a s láskou.
• Co máte rádi, a je to ohroženo
změnami klimatu a stavem životního
prostředí?
• Jak můžete svými rozhodnutími
nebo skutky přispět k řešení?
K těmto otázkám přistupujeme tak, že
se zaměřujeme vždy na jednu věc: na
místo, osobu nebo věc, které máme
rádi. Naše zkoumání může mít různé
podoby, výtvarné techniky, rozhovory,
hledání v knihách, novinách nebo na
internetu. Také se dají použít různé kontemplativní nebo meditativní techniky.
Hlavní součástí tohoto projektu je společná práce s textilem. Účastníci jsou vyzváni,
aby své hledání odpovědí vyjádřili tak, že libovolnou technikou vytvoří panel z látky
ve formátu 30 x 30 cm (plus 5 cm okraje). Tyto panely pak mohou odeslat poštou a
podílet se tak na naší putovní výstavě.
První panely už byly vystaveny na
různých místech ve Velké Británii a
můžete si je také prohlédnout na
internetu: http://lovingearth-project.uk/
gallery/. Doufáme, že tato výstava
bude trvat několik let.
Vítáme, když jednotlivci přijdou se
svými vlastními projekty, ale jako
společenství lidí, kteří jsou odhodláni
chránit to, co mají rádi, se můžeme
lépe podporovat navzájem.
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Pokud to bude možné, nabízíme pořádání workshopů
na různých místech. Tento projekt jde ale docela dobře
dohromady i s izolací a omezeními v čase koronavirové
epidemie. Můžete použít libovolné materiály, jaké máte
po ruce, a ten projekt můžete využít také k tomu, abyste
ukázali, co jsme se díky pandemii naučili.
Na naší internetové stránce h#ps://lovingearth-project.uk
a facebookové stránce h#ps://lovingearth-project.uk
najdete podrobnosti a nápady ohledně projektu s látkou
a možnost předávat a sdílet informace o svých aktivitách
a výtvorech a tak inspirovat ostatní.
K účasti na projektu je zván každý. Po většinu času se jedná o projekt
decentralizovaný, na kterém může každý pracovat sám u sebe, ve svém vlastním
prostředí, které mu vyhovuje.
Jde o naši budoucnost. Nyní, v čase koronavirové epidemie, nám prosím pošlete
kvalitní fotografii hotových panelů a připojte k ní stručný doprovodný text a vaše
kontaktní údaje.
Nezapomeňte v tom textu zmínit jednu nebo více věcí, které jste podnikli, abyste
inspirovali ostatní ve svém okolí. Potom vás kontaktujeme a sdělíme vám, kam
poslat samotné panely.
Kdybyste chtěli uspořádat výstavu nebo jinou akci (ať už fyzickou nebo online),
dejte nám prosím vědět na lovingearthproject@gmail.com. Je možné, že vám
budeme schopni pomoci s propagací, poradit nebo na akci poskytnout facilitátory,
pokud to bude nutné.
K odebírání naše newsletteru pište prosím na
lovingearthproject@woodbrooke.org.uk.
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