SZAKMAI BEMUTATKOZÁS
TUU133 - terminál
Somogyi Laura és Wolf Eszter
az maga a kísérlet, ami történik és bármi lehetséges
Együttműködésünket olyan kutatásnak tekintjük, amelynek kimenetele váratlan, és
médiuma a kortárs képzőművészet. Foglalkozásaink pszichodráma alapú drámajátékok a képzőművészet terében, melyeknek vagy kiindulópontja, vagy kimenete a
műalkotás.
Mindketten festők vagyunk, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen végeztünk, majd részt
vettünk ugyanitt a doktori képzésen 2010 és 2013 között. Itt alapítottuk meg a Tuu133
együttműködést, azért, hogy ennek keretein belül integrálhassuk az addig szerteágazó
művészeti tevékenységünket: a kollaboratív és az egyéni festési gyakorlatunkat, a közösségi részvételi művészeti tevékenységeinket, a tanítási projektjeinket, és minden más
folyamat-alapú művészeti kutatásunkat. Koncepcionális gondolkodásunk a festmény demokratikus, hierarchia mentes terében szocializálódott. Ez a hatás olyan erős volt, hogy
még ha valójában nem is vásznon dolgozunk, akkor is festőként gondolkodunk. Ennek
köszönhetően jutott eszünkbe összekapcsolni a pszichodramatikus teret (színpad) és a
vászonmezőt. A pszichodráma színpadán ugyanolyan jelentősége és kifejező ereje van
pl. egy anyát megszemélyesítő figurának mint egy széklábnak, pont úgy ahogy egy csoportképen is megjelenhet a fő dinamika az egyik széklábon zajló színek játékaként.
Az a célunk, hogy találkoztassuk egyrészt a saját teremtő energiáival a résztvevőket, másrészt a médiumként szereplő műalkotásokon keresztül az azokban mindenki számára hozzáférhető és érthető kulturális tartalmakkal.
A módszerünk szempontjából teljesen semleges, hogy a résztvevők, milyen társadalmi
közegből vagy korcsoportból érkeznek. A preferenciáik személyesek és mélyen emberiek, ezzel a tudatosságukkal vesznek részt a foglalkozásokon, mert a módszer a ráhangoló játékokkal és gyakorlatokkal ennek a jelenlétnek az elérését támogatja. A műalkotások
térbeli újra-kreációja zajlik a játékok során, ahol mindig egy résztvevő az alkotó rendező:
saját nézőpontja és értelmezési kerete szerint jeleníti meg a képet, mi pedig játékmesterként segítjük az építkezésben. Az egymás játékaiban való kölcsönös támogató részvétel
egy hozzáadott érték.
ÁGY kollaboratív festmény
olaj, vászon, pigment, 310 x 510 cm, 2017
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A művészet közvetítésén belül, a konkrét művészek, életművek, műalkotások valós-jelenidejű helyzetbehozásán túl, az foglalkoztat minket a projektjeinkben, hogy találkoztassuk
a programjaink résztvevőit azzal, hogyan processzál a kortárs képzőművészet konkrét
élettörténeteket, élethelyzeteket.
Maga a kutatási folyamat jobban érdekelt minket annál, hogy csak, intézményesen előkészített és támogatott helyzetekben alkalmazzuk módszerünket, ezért, akár saját erőforrásból, extra energiaforrásokat mozgósítva valósítottunk meg projekteket. Ennek megvan
az az előnye, hogy szokatlan helyzetekben, helyeken is tudunk együtt dolgozni olyan társadalmi csoportokkal, amelyek a kulturális, művészeti szcéna számára, a társadalmi érzékenység révén, még talán láthatóak, de ez a kapcsolódás egyirányú, és számuk rendkívül
limitált.
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DRAMATIKUS KÉPÉLMÉNY 2016/17
Találkozás és játék idegenekkel, társadalmi szerepek nélkül, kortárs művészeti alkotások inspirációjára
Pszichodramatikus csoportjátékon alapuló foglalkozásokat tartottunk Balázs
Ambrus pszichológus részvételével, a Ludwig Múzeum gyűjteményes
kiállításán szereplő művek felhasználásával. A csoportokra a jelentkezés
mindig előre kiválasztott két műtárgy alapján történt, a legváltozatosabb korú
és hátterű emberekből állt össze az alkalmi csoport. A 3 órás programot úgy
terveztük meg, hogy a ráhangoló helyzetgyakorlatokkal, beszélgető körökkel
kialakítsunk egy oldott, bizalmi légkört, ami termékenyen hat a kreatív
teremtő erőre, ami szükséges ahhoz, hogy a résztvevők rendezőként tudják
kialakítani a művek hatására bennük megjelent képet a csoport testéből,
mindezt felszabadultan, egymást támogatva, ismeretlenül, nagyon rövid
időkeretben.
A múzeum kitöltetett a résztvevőkkel közvetlenül a foglalkozások után egy
visszajelző kérdőívet. Ettől eleinte idegenkedtünk, később azonban kiderült,
milyen pozitív visszajelzéseket és inspiráló gondolatokat kaptunk. Az, ami
nehézséget okozott, az a program promótálása, amire a múzeumnak nem
volt kapacitása, nekünk pedig nem volt ehhez hozzáférésünk.
https://vimeo.com/366844648

PERSPEKTIVIKUS KÉPÉLMÉNY 2017
A kortárs képzőművészetben a befogadási processz az, ami kommunikálható

A következő kérdést az jelentette, hogy a módszer milyen viszonyban van a
tudományos diszciplinákkal. Ez szokatlan terület, és bár drámapedagógiai
módszereket régóta használunk az oktatásban, ezek általában feladatorientáltak, vagy kikerülnek a hagyományos tudományok eszköztárából a kreatív
foglalkozások területére. A Képző és Iparművészeti Szakgimnázium ábrázoló
geometria órája keretében nyílt mód a próbára. A Brunelleschi elvén alapuló
perspektíva modellt vettük alapul, ennek képét építettük föl a magunkból - a
csoport résztvevőiből. Az elvont, spekulatív rendszer testközelbe került, ez a
világ megismerhető, be lehet lépni, belülről meg lehet változtatni. A megtapasztalt játéktér új asszociációkat ébreszt, és további játékokra nyújt lehetőséget.

ROMA NAPI KENDŐ 2017
Cselekvő befogadói attitűd

Az EMMI Rákospalotai Javítóintézete és Központi Speciális Gyermekotthonában 2017ben tartottunk féléves programot. A hetenkénti foglalkozásokon egy hat fős, fiatalkorú
elítéltekből álló csoportnak tartottunk festést.
Olyan nőművészek munkáit mutattuk be, akik
inspirálóak lehetnek számukra. Helyzetükből
adódóan művészeti előképzettségről nem
beszélhetünk, de a festészet, vagy a magas-kultúra szempontjából is teljesen intaktak maradtak. Viszont hozták magukkal a hitet a festmény, a kép szimbolikus megjelenítő
erejében. Egy ilyen közegben a művészeti
program, foglalkozás legelterjedtebb alkalmazása a csoportépítés, illetve az agressziókezelésben való szerepe. A képzőművészettel kapcsolatba kerülés ezekkel a fiatalokkal
azt jelentette, hogy olyan közegben tudott a
kortárs művészet megjelenni, ahol a hatalmi
térből szélsőségesen ki vannak rekesztve.
https://vimeo.com/366847381

CSOPORTMELEG
– MENNYEZETFRESKÓ 2017
nem előre megtervezett, hanem valódi jelenidejű alkotói processz

Egy iskolai csoport együttműködésének kirajzolására nyílt lehetőség a Képző és Iparművészeti Szakgimnázium festő osztályával
egy iskolai órán kívüli, külső műteremben. A
foglalkozás hívószava a csoportmeleg megfogalmazása volt, a belső viszonyrendszerek
megélése és láthatóvá tétele. A közös kép
létrehozása egy dramatikus játékkal kezdődik, ez rajzolja ki a résztvevők helyét a játéktérben (képkompozíció).

VÉSETT NAPLÓ
– NYITOTT MŰHELY 2018/19
Innovatív, spontán és inherens kimenetelű projektek ritkák még a kulturális
térben is

A Művészek az iskolákban, Demolab projekt általunk vezetett műhelyében
a diákok az iskolai mindennapok sajátos emlékeinek, a padfirkáknak pontos
dokumentálásával a megadott „Utópia” tematika jegyében, egyfajta hidat építettek a gyorsan eltűnő múlt és a jövővárás között. A vizuális jegyzetkészítés
játéka mellett egy kollektív festmény is készült, ami a nyári táborban nyerte
el végső formáját. A bizonyos végső forma kialakításán közös dramatikus
képélmény játék formájában gondolkoztunk, melyre meghívtuk a többi csoport részvevőit. Így öltött testet a készülő installáció nagy közös élménye, a
festményekből egy fantasztikus sátor installáció épült, míg a rizográf technikával képeslapok készültek, melyeket a falusi postán fel is adtak a diákok az
utolsó napon.

ÖSSZEGZÉS
A közösségi művészeti kísérleteinknek a legfőbb alanyai mi magunk vagyunk. Próbára tesszük a rugalmasságunkat, hogy képesek legyünk valóban támogató kísérői lenni, aktuálisan, spontán alakuló helyzeteknek, figyelni a résztvevők igényeit,
állapotát, és arra reagálva a jelenben, kreatívan támogatni, vezetni, keretezni a
foglalkozásokat. A program folytatásának a kutató kísérletezést tekintjük; a módszer annál jobban működik, minél inspirálóbb helyeken, helyzetekben, társadalmi
csoportokkal tud együttműködni. Az a tapasztalatunk, hogy minél rugalmasabb a
koncepció és kevesebb az adminisztráció, annál gördülékenyebb a program, annál
nagyobb a lehetőség a közös szárnyalásra.
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