SZERETŐ FÖLD PROJEKT
Gondoskodunk a világról, amelyet szeretünk.
A Loving Earth projekt célja, hogy segítsen
megbirkózni a kihívásokkal a környezet
pusztulásával kapcsolatban, nagy
erőfeszítések nélkül, a szeretet nevében.

• Mi az, ami az Ön számára kedves, de az
éghajlatváltozás vagy a
környezetszennyezés veszélyezteti?

• • Miként befolyásolják az Ön tettei és

döntései ezeket a környezeti tényezőket?

• • Hogyan járulhat hozzá választása vagy
cselekedete a megoldáshoz?

Ezeket a kérdéseket azáltal vizsgáljuk meg,
hogy különösen egy dologra
összpontosítunk; egy hely, személy vagy tárgy, amit szeretünk. Kutatásaink sokfélék
lehetnek: képek készítése, beszélgetések, kutatás könyvekben, újságokban vagy az
interneten. Kontemplatív, szellemi vagy kreatív gyakorlatok szintén hasznosak
lehetnek.
A közösségi textilprojekt e projekt
kulcseleme. Felkérjük az embereket, hogy
készítsenek textil képeket vászonra
bármilyen stílusban vagy technikában,
szabványos 30x30 cm formátumban (plusz
5 cm margók), hogy szemléltessék
felfedezéseiket. Ezeket a vásznakat
levélben, rövid magyarázó aláírással
együtt el lehet küldeni, hogy részt
vehessenek egy utazó kiállításon. Az első
alkotásokat már számos helyszínen
kiállították Nagy-Britanniában, és az
interneten is megtekinthetők a http://
lovingearth-project.uk/gallery/ oldalon.
Remélhetőleg a kiállítás néhány évig
folytatódik.
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Bárki csatlakozhatnak a projekthez, egy olyan közösség
tagjai lehetnek, akik elköteleződtek amellett, hogy vigyáznak
arra, amit szeretnek, és ez még inkább ösztönözheti az
embereket.
Ha lehetséges, helyben szervezünk műhelyeket és / vagy
kiállításokat. A projekt azonban a koronavírus idején is jól
alkalmazkodik az elszigeteltséghez és a társadalmi
helyzethez. Bármilyen anyagok felhasználhatóak és a
projektjével kreatívan tükrözheti azt is, amit megtapasztaltak
a világjárvánnyal kapcsolatban.
Weboldalunk, https://lovingearth-project.uk és a Facebook oldal, https://lovingearthproject.uk, kutatási javaslatokat ajánl, részletezi a textilprojektet és lehetőséget kínál,
hogy reklámozzhassa és megoszthassa az újdonságokat a tevékenységeiről és
alkotásairól, remélve, hogy ezzel másokat is inspirálnak.
Mindenkit felkérünk, hogy vegyen részt ebben a projektben. Ez leginkább egy
decentralizált projekt, fejlõdhet a saját közösségében és környezetében, ahogyan
Önnek megfelel. Mindannyiunk jövője forog kockán.
A Koronavírus idején kérjük, küldjön el nekünk egy jó képet az elkészített alkotásról
mellékelve egy rövid szöveges bemutatót és az elérhetőségeit. Ne felejtsen el
megemlíteni a szövegben egy vagy több műveletet amit megtett vagy tenni fog, hogy
másokat is inspiráljon. Ezután felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy tudja, hova kell
elküldenie a munkáját.
Ha kiállítást vagy más rendezvényt szeretne megszervezni (fizikai vagy online
esemény), akkor értesítsen bennünket a lovingearthproject@gmail.com e-mail címen.
Lehet, hogy segíthetünk a publikálásban,tanácsadásban vagy lehetőségekben, ha
szükséges.
A hírlevelünk feliratkozásához vegye fel a kapcsolatot a
lovingearthproject@woodbrooke.org.uk címen.

@LovingEarthProject

lovingearthproject@gmail.com
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