PROJEKT LJUBEČA ZEMLJA
Skrb za svet, ki ga imamo radi
Cilj projekta Ljubeča Zemlja je pomagati pri
soočanju z izzivi degradacije okolja, brez
pretiranega obremenjevanja, iz ljubezni do
Zemlje.
• Kaj je tisto, zaradi česar vam je
najhuje pri srcu, ko slišite, da je
ogroženo zaradi podnebnih
sprememb in sprememb okolja?
• Kako vaša dejanja in odločitve
prispevajo k tej ogroženosti?
• Kako lahko vaše odločitve ali dejanja
prispevajo k rešitvi?
Ta vprašanja raziskujemo tako, da se osredotočimo na eno stvar: kraj, osebo ali
predmet, ki nam veliko pomeni. Naša raziskovanja so lahko v različnih oblikah:
ustvarjanje slik, pogovor, raziskovanje knjig, časopisov ali interneta. Kontemplativne,
duhovne ali ustvarjalne prakse lahko prav tako pridejo prav.

Ključni element tega projekta je skupni
tekstilni izdelek. Zaželeno je, da se za
ponazoritev opravljenih raziskav izdelajo
plošče iz tekstila, v katerem koli slogu ali
tehniki, v standardni obliki 30x30cm (plus
5cm robovi). Te plošče se lahko pošljejo
po pošti, za namene potujoče razstave
naj jih spremljajo kratka besedila.
Prve plošče so že bile razstavljene v
različnih oblikah v Veliki Britaniji, na
internetu pa jih je mogoče videti tudi na
spletni strani http://lovingearth-project.uk/
gallery/ Upamo, da se bo razstava
nadaljevala še nekaj let.
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Povabljeni se lahko pridružijo k projektu kot
posamezniki, a je biti del skupnosti, ki je predana
skrbi za to, kar imamo radi, morda še bolj
vzpodbudno.
Če je le mogoče, predlagamo, da se delavnice
in/ali razstave organizirajo lokalno. Projekt se
glede na čas koronavirusa zelo dobro prilagaja
tako izolaciji kot socialni distanci. Udeleženci
lahko uporabijo kakršna koli gradiva, ki so na
razpolago. Morda bi želeli projekt uporabiti tudi
za kreativni razmislek o tem, kaj smo se naučili
iz pandemije.
Naša spletna stran https://lovingearth-project.uk
in Facebook stran https://lovingearth-project.uk ponujata raziskovalne predloge,
podrobnosti o tekstilnem projektu in priložnosti za oglaševanje ter deljenje novic
udeležencev o njihovih aktivnostih in stvaritvah za navdih drugih.
Vsakdo lahko sodeluje. Večinoma gre za decentraliziran projekt z namenom
osebnostnega razvoja v skupnosti in okolju, kakor kdo želi in kjer se pač vidi. Ogrožena
je prihodnost vseh nas.
Lepo prosimo, da nam v tem času koronavirusa pošljete kakšno dobro fotografijo
dokončanih plošč
s kratkim besedilom in vašimi kontaktnimi podatki. V besedilu ne pozabite omeniti
enega ali več dejanj, ki ste jih storili, da bi navdihnili druge. Nato vas bomo kontaktirali
in obvestili, kam poslati plošče.
Če želite organizirati razstavo ali kakšen drug dogodek, bodisi v fizični obliki ali na
spletu, nam to sporočite na lovingearthproject@gmail.com Morda vam lahko
pomagamo z oglaševanjem, nasveti ali posredniki, v kolikor bi bilo potrebno.
Če se želite prijaviti za prejemanje naših novic, se obrnite na
lovingearthproject@woodbrooke.org.uk

@LovingEarthProject
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