FEJEZET

MI AZ ARTIVIZMUS?

A TÁRSADALMI VÁLTOZÁS
GYAKORLATA - ARTIVIZMUS
PRAKTIKUSAN
Könyvünk fókuszában egy új jelenség, az artivizmus áll, ami a művészet (art) és az aktivizmus (activism) szavakból kialakult mozaikszó. Habár az artivizmus mindig is jelen volt
a művészetben, mégis most vált láthatóbb társadalmi jelenséggé világszerte. Mára az
artivizmus bekerült cselekvéseink és társas kapcsolataink rendszerébe.
Ez nem egy artivista kézikönyv. Ahogy valószínűleg az olvasó is tudja, kulturális környezetünk számtalan kézikönyvet és útmutatót kínál szinte minden területhez, nézőponthoz,
tudáshoz és képességhez kapcsolódóan. De egy kézikönyv nem feltétlenül segít a
valósággal kapcsolatba kerülni, sőt akadályozhatja is a valódi cselekvést. Egy kézikönyv
az artivizmusról - akárcsak egy kézikönyv a kreativitásról - önmagában ellentmondás. Az
egyetlen módja, hogy valaki elmélyedjen az artivizmusban, ha elfelejti a kézikönyveket
és cselekedni kezd.
A mi Artivizmus projektünk azért jött létre, hogy részt vegyünk az artivizmus globális
mozgalmában, megismerjük ennek az irányzatnak a jellemzőit, mélyfúrásokat végezzünk.
De legfőképpen azért, hogy a gyakorlatba is átültessük az artivizmus eszközeit, támogatva velük a társadalmi változásokat.
A projekt az Európai Bizottság Erasmus+ programjának társfinanszírozásával valósulhatott meg, amely pénzügyi támogatást nyújtott a négy városban folyó tevékenységeknek, melyeket partner szervezeteinkkel közösen valósítottunk meg. A projektben
együttműködő szervezetek: a budapesti Artemisszió Alapítvány, a madridi Complutense
Egyetem Információ Tudományi kara, a Nottingham Trent Egyetem és az Élan Interculturel szervezet Párizsban. Együtt dolgoztunk ki több programot és akciót, hogy közösen
tanuljunk és használjuk az artivizmusban rejlő gazdag lehetőségeket.
Az artivizmus egyfajta tanítási mód. Az artivista kreatív, innovatív ötleteket használ kommunikációs eszközként, hogy felhívja a figyelmet a társadalom igényeire. Az artivista
akciók tervezése és megvalósítása közben a fiatalok maguk is cselekvőkké válnak, elköteleződnek ügyek iránt, valamint megtanulják saját társadalmi környezetüket fejleszteni
az integráció, önfelszabadítás és alkotás eszközein keresztül.
Könyvünk fő célja, hogy megmutassa, hogy az artivizmus módszereivel miként hathatunk a társadalmi átalakulásokra. Ajánljuk jelenkori társadalmunk fiataljainak, mivel nekik
van a legkevesebb hatalmuk, hogy beavatkozhassanak a társadalmi környezetükbe, és
igényeik szerint alakítsák azt.
Artivizmusról szóló írásunk igyekszik sokféle gyakorlatot, diskurzust, kommunikációs és
újító lehetőséget bemutatni, és olyan módszereket is, amik megtanítanak arra, hogyan
kell együttműködni társadalmi változások elérése érdekében. A kreativitás világa forradalmon megy keresztül, az eljárások, a szabályok és a modern művészet hagyományainak
újragondolásával, ráirányítva a figyelmet a társadalomban zajló változások dinamikájára.
Igyekeztünk ezt a forradalmat képekkel, videókkal, rajzokkal és térképekkel dokumentálni.
Semmiképpen sem célunk, hogy az artivizmus archívumának etnológiai leírását hozzuk
létre, a könyv legfőbb célja, hogy egyetemisták, dolgozó és munkanélküli fiatalok számára
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nyújtson segítséget abban, hogy meg tudják változtatni saját fizikai, pszichológiai és/vagy
társadalmi környezetüket, és erőt érezzenek a cselekvéshez, ami a világra is hatással lesz.
Az artivizmus – a mi megfogalmazásunkban - egy új eszköz, amely megváltoztathatja
a mindennapjainkat: megkönnyítheti az beilleszkedést, elősegítheti a különböző társadalmi csoportok és osztályok között a párbeszéd kialakulását. Egy segítség abban,
hogy megértsük a társadalmi tér, idő és üresség fogalmainak jelentését, és átalakítsuk
a velük való kapcsolatunkat a társadalmi konstrukciók megváltoztatásának érdekében.
Az Artivizmus projekt workshopjai és kampányai keretében fiatalok azokkal a problémákkal foglalkoztak, melyeket a hétköznapokban maguk is tapasztalhatnak. Így kerültek
előtérbe olyan témák, mint a társadalmi egyenlőtlenségek, a nemi és faji alapú erőszak,
strukturális igazságtalanságok és a gazdasági válság következményei. Az eseményeknek
célja az olyan cselekvésekre való bátorítás, melyek megváltoztathatják a dolgokat, legyen
az újságok borítóképe, óriásplakátok átszínezése, könyvtári könyvek tartalmának átírása
vagy buszok reklámfelületein üzenetek elrejtése.
A legfontosabb célja a könyvnek, hogy valódi artivista eredményeket és akciókat mutassunk be, melyeket a négy város fiataljai valósítottak meg, más artivisták segítségével. Az
elsajátított gyakorlatokat arra használták, hogy megváltoztassák más emberek attitűdjeit és saját hozzáállásukat is. Hogy az iskolai szabályokon, társadalmi definíciókon és
diszkrimináción túl, társadalmi és nemi kategorizálások korlátait maguk mögött hagyva
szabad áramlásba hozzák azokat az erőket és dinamikákat, amelyek normális esetben
nem részei az életüknek.
Az első fejezetet az Artivizmus ABCdariumával kezdjük: egy gyűjteménnyel, mely ABC
sorrendbe szedi azokat a fogalmakat, melyeket fontosnak és említésre méltónak találtunk az artivista munkánk és kampányaink szempontjából. Ez semmiképpen sem az
egyetlen lehetséges Artivista ABCdarium, de a miénk. Az lenne a legjobb, ha mindenki
elkészítené a sajátját, nem egy leszűkítő vagy kizáró listát létrehozva, hanem inkább egy
rugalmas keretet alkotva, ami segít tudatosnak maradni a számára fontos fogalmakkal
kapcsolatban.
A második fejezet két esettanulmányt mutat be az artivista projektek teljes folyamatáról:
az egyik a budapesti, a másik a párizsi csoportról szól. A szövegek azt mutatják, hogy
a munka különböző fázisai hogyan épültek egymásra, hogyan kezdtük, kiket hívtunk el,
hogyan zajlott a folyamat és mi volt a célja.
A harmadik fejezet egy igazi kincsesláda, vagy hagyományosabb nevén egy eszköztár.
Azokra a feladatokra koncentrál, amelyekkel az artivizmus kiépítése felé haladtunk:
hogyan találtuk meg a témát a közös munkához, hogyan tanultunk különböző artivista
eszközöket, hogyan készítettünk elő és valósítottunk meg kampányokat.
Legvégül a nem-kézikönyvünket néhány tanáccsal zárjuk. A saját hibáinkból való tanulás
valószínűleg a tanulás legjobb módja, de talán mások hibái is tanulságosak lehetnek
számunkra. Természetesen sok mindenre vagyunk büszkék, a hibáink mellett.
Reméljük, hogy a könyv megmutatja azt a célt, amire minden lépésünkkel figyeltünk: hogy
felfedezzük és kísérletezzünk az artivizmussal, mint a társadalmi bevonás és megerősítés
eszközével, arra használva az artivista módszereket, hogy csatornázzuk az új generáció
energiáját, hogy felszabadítsuk és elkötelezetté tegyük őket a saját közösségeikben és
hálózataikban való változás létrehozására.
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RT + ACTIVISM // MŰVÉSZET + AKTIVIZMUS
Az artivizmus a művészetek válaszreakcióra késztető használata,
ami társadalmi és politikai problémákat vet fel és kommunikál.
ODY // TEST
Elsődlegesen az a felület, amely arra szolgál, hogy megosszuk
másokkal a belső világunkat és vágyainkat, éppen ezért nagy gondot kell fordítanunk az ápolására. Sok európai társadalom elítélte
a testet mondván, hogy minden nemes és értékes tulajdonság
a lélekhez köthető. A testet alantasnak bélyegezve a bűn és a
sebezhetőség szinonimájának tartották. Ma már ellentétes felfogásokkal is találkozunk, amelyek a testet helyezik a középpontba,
úgy, mintha személytől elválasztható volna. Artivista módszereket
ajánlunk, hogy létünk földi megvalósulásaként tiszteljük a testünket, és jó cél érdekében párbeszédet és változást előmozdító
eszközként használjuk.
ONFLICT // KONFLIKTUS
Akkor alakul ki, ha az emberek már nem ugyanazt szeretnék, és az
eltérő vágyaikat, véleményeiket egyértelműen megfogalmazzák.
A konfliktust negatívan ítéljük meg, gyakran rossz érzéseket vált
ki, a közgondolkodásban fenyegetést jelent a harmóniára és a
baráti viszonyokra. De nem maga a konfliktus a probléma. Tény,
hogy az emberek látásmódja sokszor eltér, gyakran másra vágynak, de a gondot a különbözőséghez való viszonyulásunk okozza.
Megengedjük magunknak azt a luxust, hogy megértsük azt, hogy
miből fakad az eltérés, hogy mit jelent, és tanuljunk mindebből?
Vagy éppen az ellenkezője: az egymás közt tátongó szakadék
mögé bújva hatalmi játékkal próbáljuk helyettesíteni a megoldást.
IALOGUE // PÁRBESZÉD
Párbeszéd nélkül nincs élet. A legbensőbb gondolataink mindig
más gondolatokra adott válaszok és visszajelzések. Az élet beszélgetés, és ezt el kéne fogadnunk hogy becsatlakozunk, az ötleteinkkel és törekvéseinkkel készen állva arra, hogy a párbeszéd
hatására változzunk.
MPOWERMENT // FELHATALMAZÁS
Az artivizmus arra ösztönöz, hogy az elnyomást, kirekesztést,
igazságtalanságot megélő emberek tudatosan tekintsenek a
helyzetük dinamikájára, és el tudják képzelni, hogy ez a helyzet
megváltozzon. Az artivizmus a domináns csoportok tagjait arra
hívja, hogy felismerjék az igazságtalanságokat, és a kevesebb
hatalommal rendelkezőkkel együttműködve cselekedjenek az
igazságosság és a párbeszéd erősítése érdekében.
AILING // HIBÁZNI
A kudarctól való félelem a mindennapi működésünk fontos
mozgatója. De tényleg arra az iránytűre van szükségünk, amely
csak arrafelé mutat, amerre nem szeretnénk menni? Inkább azt javasoljuk, hogy barátkozz meg annak a lehetőségével, hogy valami
nem sikerül, hogy hibázhatunk. Csak azokat az embereket nem
éri sikertelenség, csak azok nem követnek el hibát, akik soha nem
csinálnak semmi újat, sosem mozdulnak ki a komfortzónájukból.
Éppen ezért ünnepeljük a hibát, mint a felfedezés és a tanulás
eszközét. Zárjuk a szívünkbe: “Elrontottam, tehát vagyok”.
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ENDER // TÁRSADALMI NEM
A társadalmi nem Hofstede (a kulturális különbségek kutatója)
elgondolása szerint a kultúrák “tabu dimenziójába” tartozik:
előírások és tiltások övezik, és az emberek hajlamosak hevesen
ítélkezni az eltérő kultúrák társadalmi nemhez kapcsolódó viselkedésmintáinak láttán. Gondoljunk csak a nők öltözködésére. Vannak nők, akiknek el kell takarniuk a testük és a hajuk nagy részét,
még a strandon is. Más nőknek viszont a strandon közszemlére
kell tenniük a hajukat, mint az önállóságunkat kifejező koronát, és
a testük nagy részét meg kell mutatniuk, kivéve a mellüket és a
nemi szervüket.
Első körben az artivizmus gyakorlatai játékos gondolkodásra
hívhatnak ezzel az identitásunkat erősen meghatározó jelenséggel kapcsolatban, hogy mit értünk a férfias és nőies szó alatt és
milyen viszonyrendszerbe állítjuk ezt a két fogalmat.
A két szerepkörön túlmutatva az artivizmus segít felszabadítani az
önkifejezés béklyóit, hogy szabadon az lehess, aki vagy. Mi több,
az artivizmus hangot is adhat a diskurzusból kiszorított nemi identitásoknak, ezzel segítve létezésük elismerését.
UMANISM // HUMANIZMUS
mások által előmozdított fejlődés ideálja. Artivistának lenni
az egyén emberiség szolgálatába állítását jelenti. Az egyén a
sajátjánál magasztosabb célt szolgál, ami lehetővé teszi, hogy egy
jobb világban éljünk.
DENTITY DYNAMICS // IDENTITÁS DINAMIKÁK
Az identitás olyan, mint egy háromféle alkotóelemből készített
kaleidoszkóp: a megkülönböztető tulajdonságainkból, amelyek
egyedivé tesznek minket; a kapcsolatainkban és a szerepeink
alapján elfoglalt helyünkből; és azokból a jellemvonásainkból áll,
amelyeket közösségek tagjaiként sajátítunk el. Vess egy pillantást
egy másik ember kaleidoszkópjára, és rögtön látni fogod e három
alkotóelem együttállását. Az identitás nem állandó, minden helyzetben, minden találkozás során minduntalan (újjá)épül. Ez a
csodálatos rugalmasság és sokféleség nem betegség: ez a dolgok rendje. Az identitások azonban meg tudnak merevedni, főleg
akkor, ha valaki más próbálja megszilárdítani őket azzal, hogy
eldönti, hogy a másik fél mi lehet és mit tehet, vagy mi nem lehet
és mit nem tehet. Az identitás az ellenállás hatására merevszik
meg, az igyekezet során, amikor próbálja visszakövetelni a saját
felségterületét vagy azt, hogy elismerjék a létezését. Az emberek
szűkös identitáskeretbe szuszakolása helyett az artivista gyakorlat
természetes tulajdonságként tekint az identitások dinamikájára és
mozgására, lehetőséget teremtve új pozíciók megélésére.
OY // ÖRÖM
a teljesség és a boldogság érzése, nélkülözhetetlen könnyedség,
amely segít megküzdeni a súlyos problémákkal. Werner Moron
művészként gyakran mondja, hogy “amit csinálunk, az túl fontos
ahhoz, hogy komolyan vegyük”. Ha humorral és jókedvvel birkózunk meg a problémákkal, leküzdhetjük a merev elkülönüléssel
és az ellentétekkel járó szétforgácsolódás és a csoportokba tagozódás veszélyét.
EYMAKER // KULCSKÉSZÍTŐ
A Mátrix – Újratöltve egyik kitalált szereplője, a célja, hogy gyorsparancsokat (kulcsokat) készítsen, amelyek a Mátrix különböző
valóságsíkjait nyitják. Az artivistáknak is ehhez hasonló kulcskészítőknek kell lenniük, akik praktikusan felülírják a berögződéseket új ötletek, észrevételek, nem szokványos megoldások felnyitásával.

BUDAPESTEN
ABECEDARIUM

1

IVING // ELEVEN
a kiindulópont. Az artivizmus az élő művészetbe vetett hit, az élők
művészete, művészet az életért. A mindennapokból és az életeseményekből merít ihletet.
ULTICULTURALITY - MULTICULTURALISM - INTERCULTURALITY
// MULTIKULTURALITÁS - MULTIKULTURALIZMUS - KULTÚRÁK
KÖZTISÉG
A multikulturalitás a modern nyugati társadalmaink sajátossága,
amely a kulturális sokszínűségre, az eltérő kulturális referenciákkal
rendelkező emberek egymás mellett élésére utal. Ez a fogalom
hagyományosan egy konzervatívabb különbségtételen alapul
(nemzetiség, etnikai hovatartozás, vallás), amely egyre inkább
tág értelemben vett sokszínűségre helyezi a hangsúlyt, ide értve
a szexuális beállítottságot, a nemi hovatartozást, a kort, a zenei
szubkultúrát stb. A multikulturalizmus a sokszínűség tudatos felfogására utal: alapfogalmakkal célozza meg a csoportok és a folytonosság jegyében azok igényeinek és jogainak a meghatározását.
A multikulturalizmust pártolókat az a vád érte, hogy felfogásukkal
az elkülönülés fenntartását szolgálják, ami a társadalom alcsoportjainak a megerősödéséhez vezet. Vagyis adott esetben a saját
közösségüket a nemzet vagy az ország elé helyezik, ami
az általános koegzisztenciával fenyeget. Ezt különösen az asszimilációt előmozdító társadalmak sérelmezték, amelyek elvárják a
kulturális kisebbségektől, hogy adják fel az eltérő kulturális jegyeiket és olvadjanak be a többségi társadalomba. Ez valójában
a kultúrák keveredéséhez vezet: a kulturális minta egyes elemei
megváltoznak, mások megmaradnak. Gyakran „integrációként”
utalnak erre a sajátságos összeolvadásra: a többségi társadalmak
profitálnak a kisebbségek kulturális hozadékaiból, a kisebbségek
pedig szabadon dönthetnek arról, hogy a már meglévő kulturális
elemek átvételével vagy újak létrehozásával építik be a saját
kultúrájukba a többségi társadalomét. Az artivizmus megközelítésmódja rámutat ennek a cserefolyamatnak a kölcsönös fejlődést
eredményező értékére, mi több, képes fellépni a kisebbségek
önfeladását és megváltozását követelő nyomás ellen.
EGOTIATION // EGYEZKEDÉS
Mert az artivizmus (ön)reflexiót, éberséget, különféle igényeket
és olykor dühöt igyekszik kiváltani. Azzal azonban, hogy azt célozza meg, hogy a láthatatlant láthatóvá teszi, elkerülhetetlen,
hogy teret adjon a változásnak, amely pedig magában hordozza
a művész(ek), a nézők és minden más érintett közötti egyezkedés
szükségességét.
RDINARY GESTURES // BEVETT SZOKÁSOK
Az artivizmus a bevett szokásaink, gesztusaink tudatosítására invitál: lépjünk túl azon az illúzión, hogy ahogy a világban létezünk,
ahogy mozgunk, eszünk jelentéktelen és közömbös módon zajlik.
Ezen működéseket, mindennapi valóságunkat a társadalom és
kultúra strukturálja. Ennek felismerése lehet az első lépés a változ(tat)ás felé.
OWER // HATALOM
A cselekvőképesség az alkotás szabadságánál kezdődik. Az artivizmus az embereket a cselekvés és a társadalmi változáshoz való
hozzájárulás szabadságával ruházza fel. Az artivizmus hatalom,
ami változtat a társadalmon, olyan hatalom, ami a csendesek hangját hallatja, a változás képviselője, erő, ami bármilyen művészeti
alkotásban megmutatkozhat.
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UESTIONS // KÉRDÉSEK
A nyugati iskolákban a gyerekek egy nagyon különös rutint tanulnak meg: a tanárok kérdéseket tesznek fel nekik, amikre ők
– a tanárok – már tudják a választ. Olyan kérdések ezek, amikre
gyakran csak egy jó válasz van. Mindent összevetve nincs sok értelme ilyen kérdéseket feltenni, nemde? Az artivizmus arra bíztat,
hogy tegyünk fel valódi kérdéseket, amelyek segítségével tanulhatunk valami újat, és olyan helyekre látogathatunk el, ahol még
nem jártunk.
ACE // FAJ
Csak egyetlen emberi faj létezik. Mégis, a “rassz” és “fajok”
szavak használata elterjedt, ezáltal megkülönböztetve emberek
csoportjait, így fennmarad egy hagyomány, mely a megosztott
emberi faj illúzióját valósággá teszi. A genetika tudománya bebizonyította, hogy az efféle megkülönböztetésnek nincs semmi
alapja: az emberek nem csoportosíthatóak érdemileg a különbözőség látható jegyei alapján. Gondolj bele: objektíven
szemlélve a “fekete” és “fehér” nem értelmezhető kategóriák:
senki nem kifejezetten fekete vagy fehér, sokkal inkább a barna, a
bézs és a rózsaszín végtelen sok árnyalata látszik a bőrünkön. És
itt van a kutya elásva: figyelmen kívül hagyhatjuk az objektív tudományra hivatkozva azokat a szubjektív erősségeket, amelyeket
mondjuk a “fekete identitás” magában hordozhat? A lényeg,
hogy ne zárjuk ki az ilyesféle azonosítást, csupán azt az illúziót
vessük el, amely szerint az efféle azonosításnak és magának a
kategóriának bármi köze van az objektív, fizikai, biológiai világhoz.
Bárhogyan is, mindezek társadalmi konstrukciók, melyek többször
károsak, mint hasznosak.
ENSORIAL // ÉRZÉKI ÜGYEK
Ugyan öt fő érzékünk van – látás, hallás, ízlelés, szaglás, tapintás
– ám nem egyenlő mértékben használjuk őket. A legtöbb modern
társadalomban a látás dominál a többi felett, a látásra pedig a kognitív reflexió gyakorol erőteljes hatást. Az artivizmus gyakorlatai
esetében fontos, hogy a többi érzékünk is elegendő teret kapjon.
RUTH/S AND TRUTHFULLNESS // IGAZSÁG(OK) ÉS IGAZMONDÁS
Egyesek azt mondják, hogy egy “post truth”, vagyis igazság(ok)
utáni korszakban élünk, egy olyan korszakban, melyben nincs
esély az objektivitásra, nincsenek stabil referenciapontok, melyek
segíthetnének eldönteni, hogy éppen egy igazsággal vagy egy
hazugsággal van dolgunk. Valójában nem igazán férünk hozzá
egyetlen kerek valóság objektivitásához, nagyrészt megalkotjuk
magunknak a valóságot szűrőinken és referenciáinkon keresztül.
Fontos azonban kiemelni, hogy lényegi különbség van aközött,
hogy felismerjük, hogy a valóság társadalmi konstrukció eredményeképp jön létre, és hogy feljogosítjuk magunkat, hogy bármely
gondolatot objektív igazságnak kiáltsunk ki. Az artivizmusnak
őszinteségre kell törekednie és harcolnia kell a hazugságok és az
emberek manipulálása ellen.
NION // SZÖVETSÉG
A szövetség a legfontosabb cél. Az artivizmus párbeszédet, az
ötletek szabad áramlását teremti meg az emberek között, ezáltal
az ötletek és igények közelebbi megértését segítve, támogatva a
másság és különbségek elfogadásán alapuló szövetség, egység
kialakulását.
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ALUES // ÉRTÉKEK
Az értékek iránymutatók, melyek megmutatják, merre érdemes
törekednünk. Az értékek kulturálisak: a különböző társadalmi csoportok különféle értékek szerint élik életüket. Gyakran megfeledkezünk értékeinkről, mintha univerzálisak, érvényességük megkérdőjelezhetetlen lenne. Olykor annyira meg vagyunk győződve
a saját igazságunkról, hogy azt gondoljuk, csak idő kérdése, és
mások is egyet kell hogy értsenek velünk. És ami még rosszabb:
van, hogy nem is vagyunk tudatában, hogy értékeink, meggyőződéseink mentén gondolkodunk, cselekszünk és reagálunk. Mintha
a semlegesség illúziójában élnénk, figyelmen kívül hagyva, hogy
egy olyan térben létezünk, mely az értékeink terhének hatására
alakul.
Az artivista gyakorlatok esetében ezért fontos, hogy felszínre
kerüljenek ezek a mélyen létező erők, így létrehozva a munkánk
mögött rejlő értékekre való reflexiót.
EAKNESS // GYENGESÉG
A gyengeség negatívként, a pozitív erő ellentéteként hat. Azonban, ahogy sok más szembenálló kettősség esetében, ez is arra
szolgál, hogy leegyszerűsített módon elhelyezzük magunkat
értékskálákon: erősnek lenni jó, gyengének lenni rossz. Arra
invitálunk, hogy a felszínes olvasat mögé tekintsünk, hogy felfedezzük, hol rejlenek gyengeségeink, sebezhetőségeink, mert ezek
azok a helyek, ahol a fontos dolgok bújnak meg: azok a dolgok,
melyek kapcsán bizonytalanok vagyunk, melyek ellentmondásosak, kérdésesek, mert nem jellemezhetőek fekete-fehéren. Végeredményben új tudást és erőt nyerhetünk gyengeségeinkből
ENOPHILIA // XENOFÍLIA
A xenofília egyfajta vonzalmat jelent idegen/ismeretlen tárgyak
vagy emberek irányába. Bizonyos értelemben előnyös, hiszen
a különbözőségekre, az ismeretlenekre való nyitottságot, az
újdonság felfedezésére való hajlandóságot feltételez. Ugyanakkor exotizmusba, az idegen és különböző iránt való eltúlzott
elragadtatásba is átfordulhat, mely inkább az előfeltevések és
sztereotípiák mozgósításán, nem pedig a másik iránti tényleges
nyitottságon alapul. Vannak, akik tartanak a xenofíliától, mondván,
hogy fenyegetheti a csoportidentitást (nemzeti, vallási stb.). Fontos, hogy a xenofília nem egyenlő az etnofóbiával (az egyén saját
csoportja irányába érzett gyűlöletével), sokkal inkább egy szerény
próbálkozás a xenofóbia ellenpontozására: másokat kizárólag a
másságuk okán ne gyűlöljünk, ne féljünk tőlük.
OUR OWN BACKYARD // A SAJÁT HÁZAD TÁJA
Csábító lehet olyan témához nyúlni, amely a legmegrázóbbnak
tűnik ma a világban, és ami kicsit távolabb van tőled. Vedd fel a
harcot a közvetlen környezetedben zajló egyenlőtlenségekkel,
amelyek azokat a csoportokat érintik, melyeknek tagja vagy, vagy
kapcsolatban vagy velük.
ERO-SUM GAMES // ZÉRÓ ÖSSZEGŰ JÁTSZMÁK
A konfliktusokat túl gyakran látjuk zéró összegű játszmáknak,
amelyekben aki nyer, az a vesztes vesztére teszi azt, amelyekben
az egyik oldal nyeresége pontosan megegyezik a másik oldal
veszteségével. Az artivista gyakorlat segíthet kiszakadni ebből
a gondolkodásmódból, felfedezve a közös fejlődés és változás
lehetőségét oly módon, hogy jól járnak vele az egymással szembenálló felek. Találjunk egy harmadik utat az egyoldalú nyereségek és veszteségek között!
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A mi ABCdariumunk minden bizonnyal különbözik a tiedtől, de
ezzel nincsen semmi probléma! Inkább próbáld meg megalkotni
a saját ABCdet, ezáltal jobban meg tudod vizsgálni, hogy mit is
jelent az artivizmus számodra mint egyén, vagy számotokra, mint
csoport. Töltsd ki minden betű mögötti üres helyet azzal a szóval,
ami az artivizmus kapcsán eszedbe jut és alkosd meg a saját artivista fogalomtáradat!
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FOLYAMATOK

Miután olvastál a saját folyamatainkról, szeretnénk megkérni arra,
hogy gondolkodj el a saját artivista folyamataiddal kapcsolatban:
mi az, amit nagyon szeretnél megtapasztalni, megélni, megosztani,
elérni? Mi az, amit mindenképp szeretnél elkerülni?
Arra kérünk, szedd össze ezeket azzal, hogy befejezed az alábbi
mondatokat. Ugyanarra a mondatra több befejezést is írhatsz, ha
pedig valamelyik nem inspirál téged, hagyd csak ki nyugodtan!
Tekintsd ezt az első – egyéni vagy kollektív – ötletbörzének.
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Amit nagy becsben tartok, az a...

Aggaszt, hogy...

Ami nagyon fontos lenne
számomra, az a...

A céllal ellentétes lenne, ha...

Nagyon örülnék, ha...

Rosszul érintene, ha...

Bárcsak...

Az lenne a legnagyobb hiba, ha...

Mindenképpen azt szeretném,
hogy...

Nem szeretném, ha az embereknek...

Hangsúlyt szeretnék fektetni a...

Lemaradnánk valamiről, ha...
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FOLYAMAT TÉRKÉP

Hogyan képzeled el az artivista folyamatodat? Minden lépésről
készíts tervet, kezdd azzal, hogy mi motivál arra, hogy az adott
témán /adott helyen / adott emberekkel dolgozz?
Készíts saját folyamattérképet, ez segíteni fog a lépések azonosításában és annak felmérésében, hogy mire lesz szükséged
az egyes lépések megvalósításához. A folyamattérkép készülhet
egyéni munkával vagy csoportos ötleteléssel, és számíts arra, hogy
esetleg gyökeresen meg kell majd változtatni.
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VÁROSI SÉTA

Készítsd el saját városi sétádat!
Fényképezővel a zsebedben indulj sétára, és menet közben minden olyat fényképezz le, amit megváltoztatnál, amit dühítőnek
találsz vagy egyszerűen meglepőnek. A legjobb, ha barátokkal,
munkatársakkal közösen végzed a kísérletet, és a végén összehasonlítjátok, ki mit gyűjtött. Óvatosan: mások magánélethez
való jogára tekintettel kell lenni. Közeli fotót senkiről sem szabad
készíteni a beleegyezése nélkül!
Itt rajzolhatsz egy térképet arról, merre jártál, mit találtál...
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ÚJSÁG-SZÍNHÁZ

Végezz el egy kísérletet: reggel lapozz bele néhány újságba, és
készíts kollázst azokból a hírekből, melyek a leginkább megérintenek, amire erős érzelmekkel reagálsz, legyen az düh, szomorúság,
öröm, kíváncsiság, optimizmus.
Mit árulnak el ezek a hírek a világról, amiben élünk? És rólad?
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KI VAGYOK ÉN?

Mit szólnál egy kis önismereti gyakorlathoz? Három lehetőséget kínálunk most a válaszadásra: lehetsz nagyon objektív, kicsit szubjektívebb, vagy teljesen szubjektív és kreatív. Választhatod bármelyiket – vagy akár mindegyiket!

OBJEKTÍV VIZSGÁLÓDÁS

Az alábbi táblázatba írd bele az identitásod egyes elemeit. Mindegyik identitáspozíciónál próbáld megbecsülni, hogy az adott helyzetedet mennyire értékeli ma a társadalom, amelyben élsz. Például
lehet, hogy a „migráns” csoportba tartozol. A migráns léthez
a társadalomban, ahol élsz, inkább kapcsolódik hatalom, vagy
inkább nem?
BUDAPESTEN
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IDENTITÁSPOZÍCIÓK

A VÁLASZAID

AZ IDENTITÁSPOZÍCIÓHOZ TÁRSULÓ
TÁRSADALMI ÉRTÉK,
HATALMI POZÍCIÓ

ÉLETKOR
ISKOLÁZOTTSÁG
CSALÁDI ÁLLAPOT
NEM
FOGLALKOZTATOTTSÁG (ALKALMAZOTT, MUNKANÉLKÜLI,
NYUGDÍJAS, TANULÓ)
JOGÁLLÁS
KISEBBSÉGHEZ TARTOZÁS
(LÁTHATÓ, AZONOSÍTHATÓ
KISEBBSÉGI HOVATARTOZÁS)

ÁLLAMPOLGÁRSÁG
ANYANYELV
POLITIKAI NÉZET
FOGLALKOZÁS
VALLÁS / VILÁGNÉZET
A HELYZETBEN BETÖLTÖTT
SZEREP
SZEXUÁLIS ORIENTÁCIÓ
TÁRSADALMI OSZTÁLY
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A csoportod többi tagja is kitöltheti a táblázatot, és megnézhetitek
együtt az eredményeket, megvizsgálva, hogy mik azok az identitáspozíciók, amelyek közelebb visznek vagy éppen eltávolítanak egymástól.
Ne feledd: nem probléma, ha különbözőek vagytok, és az sem, ha
különböző hatalmi pozícióval jár az identitásotok. De ezek a dolgok
hatással lehetnek arra, hogyan tudtok együtt dolgozni. Beszéljetek
erről közösen! Milyen óvintézkedéseket tehetsz, hogy a különbségek
ellenére megőrizzétek a horizontalitást és egyenlőséget?
Szubjektív-objektív vizsgálódás: adj 12-féle választ a „Ki vagyok én?”
kérdésre. Bármilyen választ adhatsz, amit szeretnél. Ne gondolkozz
túl sokat, ne elemezgesd magad válaszadás közben, egyszerűen csak
írd le, ami eszedbe jut!
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A hivatalos személyazonosító igazolványokkal van egy probléma. Igazából, talán több is: ellenőrzésekhez kapcsolódnak, nem azt kommunikálják rólunk, amit mi szeretnénk, akárki is nézze meg őket, mindenki
ugyanazt az információt kapja, stb.. Szóval miért ne készíthetnénk el
a saját, egészen szubjektív személyazonosító igazolványunkat, ami
azt kommunikálja, amit csak szeretnénk, bármilyen alakban, színben,
a hivatalos ellenőrzések céljait teljesen figyelmen kívül hagyva? Ez
az, amit szeretnénk, hogy most kipróbálj. Ne gondold túl, gyakran
az első ötlet a legjobb. Ha szeretnél, többet is készíthetsz. Érdekes
ismerkedési forma lehet belőle, ha a csapattársaidat is be tudod vonni
a feladatba. (ui.: próbáljátok ki, milyen a 2 dimenzión túllépni!)
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FEJEZET

ARTIVISTA FOLYAMATAINK
BUDAPESTI ÉS PÁRIZSI ESETTANULMÁNYOK
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ARTIVIZMUS BUDAPESTEN:
BESZÉLJÜNK EGYMÁSSAL!
ON

T E X T US

Magyarország politikai helyzete 2017-ben: a jobboldali, nemzeti érzelmű Fidesz nagy többséggel
kormányozza az országot immár hét éve, a jövő
évi választási kampány már a levegőben. A menekültek és a civil szervezetek a fő célpontjai a
politikusoknak és a médiának. Kora tavasszal tüntetési hullám indult, melyet a CEU elleni támadás
és a külföldről is támogatott civil szervezeteket
megbélyegző törvényjavaslat váltott ki. Egy olyan
csoport szervezése, vagy akár csak egy olyan
akcióra való toborzás, melynek nevében az aktivizmus szó szerepel, nyílt üzenetet hordoz és kihívásokkal teli lehet.

S Z I M B ÓL

A folyamat kezdetén nyitottak voltunk, szinte
bármit el tudtunk volna képzelni: még arra is fel
voltunk készülve, hogy társadalmi megmozdulásokban már jártas aktivistákból csoportot szervezünk, hálózatot építünk ki köztük, összehozzuk
a dühös fiatalokat, majd egy bármilyen szociális
kérdésben erős negatív véleményt kifejező akció után letartóztatnak minket! Az egyetlen, amit
el akartunk kerülni, az egy intenzív, de felületes
munka, melynek nincs hosszú távon hatása a
résztvevőkre, ezért úgy döntöttünk, félretesszük
az eddigi megszokott intenzív csoportos megoldásainkat, és egy hosszútávú folyamatot, heti
rendszerességű találkozókat szervezünk a bevezetés és a kreatív kampányok megvalósítására. Azt
akartuk, hogy a fiatalok elköteleződjenek az ügy
és a csoport mellett, és biztosítani akartuk, hogy
lesz elég idejük megismerkedni és így megbízni
egymásban, és végiggondolni, mi az igazán fontos számukra, majd megtervezni és véghezvinni
azt, amit tényleg szeretnének. Ugyanakkor úgy
döntöttünk, hogy kettéosztjuk az egész folyamatot: leválasztjuk a szélesebb közönségtől való
ötletgyűjtést és az ötlettár létrehozását (mely a
problémák feltárását célozta egy nagyobb merítésben) a kísérletező és kreatív akciós résztől.
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A nemzetközi partnerek által javasolt és alkalmazott sétáló interjú módszertan adta az ihletet,
hogy olyan keretet teremtsünk, melyben jut idő
társadalmi kérdésekre reflektálni egy ezt támogató helyen, bejárva és felfedezve különböző
köztereket.
Budapesten az Artemisszió egy sor
kutatás és tanulmány alapján különböző módszereket dolgozott ki a fiatalok párbeszédbe való bevonásába, végül megalkotott egy városi játékot,
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melyben a résztvevők a város szimbolikus pontjait
érintve haladtak. Az állomásokon különböző tevékenységekben vehettek részt, meghatározott témákban. A folyamathoz a keretet önkéntesek
segítők adták, akik az állomásokon várták az oda
érkezőket. A társadalmi problémákkal kapcsolatos jeleket (matricát, streetartot, valóság szeleteket) az egész út során gyűjtötték, de főleg a
játék kezdetén.
A játék elején egy disztópikus kerettörténetet vetettünk fel: a játékosok elutaznak 2117-be, ahol
fokozott társadalmi problémákkal találkoznak, és
lehetőségük nyílik megoldani őket. Az első állomáson mindenki megválaszolt egyet a két kérdés közül: „Három dolog, amit nem akarok elvinni a jövőbe” vagy „Három dolog, amit szeretnék
megváltoztatni a világon”.
Miután az első feladatban rámutattak három problémára, a résztvevőkről fénykép készült, és egy
útlevéllel regisztráltak, majd elindulhattak különböző állomásokra, ahol szegénységgel, hajléktalansággal, szólásszabadsággal, oktatással és
korrupcióval foglalkoztak. Az volt a célunk, hogy
elgondolkozzanak bizonyos problémákon, és egy
kreatív tevékenységben is részt vehessenek (rajzolás, transzparensek festése, jelvények készítése
saját üzenettel, stb.) A játékról magáról bővebben
írunk a harmadik fejezet ötlettár részében.
A játék végére sok mindent megtudtunk
arról, mit szeretnének az emberek a jövőben elkerülni, hogy mik a céljaik, és mivel a keretek igen
tágak és rugalmasak voltak, a válaszok a személyes fókusztól a közös jóléten át az állam, illetve
egyes társadalmi szerkezetek kritikájáig terjedtek.

AL

AKULÓ WORKSHOP
: A T E R Í T E T T A S Z TA L

A magyar társadalomban az utóbbi időben
gyakran elhallgattatják a kormánymédiával ellenkező hangokat, fenyegetéssel vagy egyszerűen
öncenzúra útján – az emberek félnek kimondani
a véleményüket, mert tartanak a következményektől. A magyar társadalom történelmileg sem
olyan, mint a francia, akik utcára vonulnának vagy
elfoglalnának egy teret – mint a spanyolok – anélkül, hogy kisebb csoportokra ne szakadnának,
melyek aztán olyan erősen harcolnak egymás
ellen, mint amilyen hévvel harcoltak az eredeti
ügyért. Ez az attitűd ugyan lassan változni látszik,
de még messze nem mindennapos dolog megmozdulásokon vagy politikai, illetve társadalmi
aktivizmusban részt venni.
Emiatt felmerült a kérdés: hogyan találjuk meg a
cselekvésre kész fiatalokat? Hogyan készüljünk fel
az ismeretlenre? Lehet, hogy forradalmat akarnak
szervezni, de az is lehet, hogy nincs semmiféle
politikai céljuk vagy elképzelésük, csak jól akarják
magukat érezni.
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Felhívást tettünk közzé a facebookon, valamint
e-mailben és poszterek kirakásával megcéloztuk
a hallgatói egyesületek, ifjúsági klubok, egyetemi
közösségek és
aktivista csoportok közönségét. A jelentkezési
lapon ugyanazt a kérdést tettük fel, mint a városi játék során: melyik az a három társadalmi probléma, ami legjobban zavar téged Magyarországon? Így aztán a workshopok kezdetén már volt
egy listánk a problémákról, amin elkezdhettünk
együtt gondolkozni.
Végül a csoport összetétele igen sokszínű lett
sajátos módokon és nagyon homogén más
szempontból: ugyan a résztvevők mind középosztálybeli egyetemi hallgatók, vagy egyetemi tanulmányaikat befejező, munkakezdő fiatal
felnőttek voltak, de volt közöttük szociológus,
művész, fizikus és rekreáció hallgató is. Voltak
olyanok, akik már aktívan részt vettek megmozdulásokban, de a többségük még nem volt tüntetésen vagy vonult utcára egy ügyért. Az egész
folyamat során egyetlen férfi volt a csoportban, a
többi 12-18 résztvevő mind nő volt.

workshop előtt választottak ki és küldtek el kedvenc könyveikből és szövegeikből.
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A kreatív írást és a képekkel való munka bevezetését egy fanzin szerkesztésével kötöttük össze. Két
részre osztottuk a csapatot, hogy megkönnyítsük
a folyamatot, és akik nem vettek részt a készítésben, inspiráló filmeket néztek az aktivizmusról. A
Vulkán csoport művészei előre megkérték a résztvevőket, hogy hozzanak képeket és szövegeket,
így volt alapanyag, amivel el tudtuk kezdeni. Elmagyarázták a háttér és az apró illusztrációk szerepét. Ezután kétfős csoportokban minden pár két
oldalt készített a közösen megalkotott füzethez. A
mini magazin technikáját is megismerhettük, valamint a különböző típusokat és stílusokat (risograph, képregény, stb.).

A kezdő ötletünk az volt, hogy művészeti eszközök
széles választékát kínáljuk fel, így számos művészt
meghívtunk egy vagy két alkalom tartására. Meg
voltunk győződve róla, hogy a sokféle technika
inspirálóan hat a csoportra. Az egyéni tanulással
párhuzamosan felbukkantak csoportfeladatok is,
így természetes módon formálódott hétről hétre
a közösség.
Mielőtt belemerültünk volna a művészeti eszközök
kipróbálásába, az első két alkalmat egymás megismerésének szenteltük, és a jelentkezés során
összegyűjtött problémákat beszéltük át. Az első
találkozón a problémákról térképeket készítettünk
és megosztottunk egymással. Ezekről kis csoportokban beszéltünk, azzal a céllal, hogy megértsük,
hogyan függenek össze a különböző kérdések. A
második workshopra meghívtunk egy szociológust, aki elmagyarázta, hogyan kapcsolódnak
egymáshoz a térképen kirajzolódó összefüggések, és egy skype-os előadást is szerveztünk
Leónidas Martín spanyol artivistával, aki aktuális
példákat osztott meg velünk a munkájából. Ezek
inspirálóak voltak a csoport tagjai számára, jól
illeszkedtek a közös munka kezdéséhez.

K R E AT Í V Í R Á S

FÉNYKÉPEZÉS
Ebben a témában két alkalmas workshopot szerveztünk, melyen a résztvevők elsajátíthatták a
fényképezés alaptechnikáit, tanulhattak a kép
használatáról a társadalmi mozgalmakban, egy
akció dokumentációjának szerepéről, és arról,
hogyan lehet képekkel szélesebb közönséget
elérni. A második alkalommal egyesével átbeszélték beszélték a résztvevők által hozott képsorozatokat. Fontos volt számunkra a hitelesség és
a saját tapasztalat szempontjából, hogy az alkalmakat vezető fényképész, Csoszó Gabriella maga
is aktívan részt vesz a magyarországi társadalmi
mozgalmakban, azok dokumentációjában.

Az első művészeti foglalkozás a kreatív írásról
szólt, melyen – miután tisztáztunk olyan fogalmakat, mint kreativitás, ihlet, flow, alkotás – kisebb
csoportokban rövid szövegeket alkottunk, majd
ezekkel dolgoztunk. A cél az volt, hogy képet
kapjunk a szöveg felépítéséről, mint folyamatról,
valamint hogy megnézzük a szerkezetét is, ebben
segített nekünk a FISZ (Fiatal Írók Szövetsége)
egyik tagja. Ezt konkrét példákon keresztül tettük,
a szövegeket a résztvevők helyben alkották meg
olyan idézeteket felhasználva, amiket még a
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Hogy a folyamatot a résztvevők igényeire szabjuk
egy hírszínház (az Elnyomottak Színházának egyik
ága) workshopot tartottunk, mert többen szerették volna, hogy visszakapcsolódjunk a társadalmi
kérdésekhez is. Néhány mozgásos és képszínházas bemelegítő játék után mindenki választhatott
egy cikket a közelmúltból (ezek kinyomtatva ott
voltak a teremben, a padlón szétszórva), majd
kis csoportokban értelmezték, továbbgondolták
és kreatív módokon előadták ezeket. A performanszok után megbeszéltük az általuk keltett
érzéseket és gondolatokat. A második részben a
résztvevők kreatív akciótervet készítettek a témák
és előadások alapján.

Két egymást követő workshopon két szakértő osztotta meg a tapasztalatait arról, hogyan kell egy
specifikus helyszínen performatív akciókat tervezni és megvalósítani, hogyan lehet bevonni a hallgatóságot, és hogyan használjunk audiovizuális
eszközöket. Az első alkalommal néhány példa után
a csoportnak lehetősége nyílt kicsiben kipróbálni
a fentieket: először a közterületet „alakították” alternatív/jobb valósággá, képzeletbeli útvonalakat
készítettek az átértelmezett terek közt és mutattak
meg egymásnak (ez a rész az utcán zajlott). Ezután
megnézték kis csoportokban az ötletben rejlő lehetőségeket, valamint reflektálhattak a mini performanszokra is. A második alkalmon a résztvevők
közösen dolgozva tapasztalhatták meg az egész
folyamatot az ötleteléstől kezdve, a megfelelő
téma kiválasztásán át, egészen a személyes vonatkozások és érintettségek elemzéséig és a lehetséges tennivalók megfogalmazásáig. Ezt a
módszert használtuk később a kampány előkészítésének folyamán, miután kiválasztottuk a kreatív
tevékenységek fókuszát.
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A slam workshopok a hang használatával és szövegekkel is foglalkoztak, ezért a két alkalom során a
tréner különböző játékokat kínált az eltérő dimenziók kipróbálására. A csoport tagjai metaforákat,
rövid szövegeket készítettek, megismerkedtek a
slam poetry szövegszerkezetével, verbális kreatív
versenyeken és improvizációs feladatokban vettek
részt. Újabb fontos élmény volt, hogy a résztvevők egy biztonságos és támogató környezetben
próbálhatták ki, hogy hogyan használják a saját
hangjukat, a szokásosnál hangosabban és magabiztosabban.

Á

SLAM

A slam poetry és a köztéri akciótervezés között az
egyik csapattag javaslatára tartottunk egy olyan
alkalmat, melyen mindenki bemutathatta kedvenc kreatív akcióját képes vagy videós formában,
amelyben valaha részt vett, vagy szervezett, vagy
amiről csak hallott és nagyon tetszett neki. Némelyik vitát váltott ki vagy más hasonló akciókat
juttatott eszünkbe, inspiráló volt sokak számára, és
egymás megismerését is segítették a bemutatott
példák. Az is kiderült, hogy egyeseknek már van
tapasztalatuk ilyen jellegű akciók kitalálásában és
szervezésében.
AND

Összetartozás érzés szükségessége: a fluktuáció
nem volt erős, de azért előfordult: az első alkalom
után ketten-hárman nem jöttek többet (majdnem
mindenki sűrű elfoglaltságára hivatkozott, és csak
egyvalaki tűnt el szó nélkül), páran még be tudtak
kapcsolódni a második és a harmadik alkalommal,
ahol meghúztuk egy határt és a csoport zárttá vált.
A kezdeti mozgások és a workshopokat vezető
művészek eltérő karaktere együttesen az örökös
változás érzését keltették, és a résztvevők úgy
érezték, nincs idő beszélgetésre és ismerkedésre
a csoporton belül, melyet az első értékelés során
említettek, ezért beépítettünk még egy alkalmat,
és extra időt szántunk a kapcsolatok ápolására,
megerősítésére.
Tanulás kontra cselekvés: A hetedik alkalom utáni második értékelés során a csoporttagok megemlítették, hogy nagyon szívesen „csinálnának
már végre valamit”. Ezért tartottuk a hírszínházas
alkalmat az akciótervezéssel összekötve. Legkö-
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A bevezető alkalmak után elkezdtünk újra az eredeti kérdésekkel foglalkozni, és olyan konkrét témákat keresni, melyek a csoporttagok számára
különösen fontosak, hogy még jobban kötődjenek az ügyhöz és lelkesebben dolgozzanak a
kampányon. A biztonságérzet erősítése érdekében először is meghívtunk egy gyülekezési jogi
szakértőt, hogy megtudjuk, milyen lehetőségekkel és buktatókkal állunk szemben, ha közterületre szervezünk megmozdulást. A TASZ jogásza
áttekintést adott a politikai vagy nem politikai célú
nyilvános akciók szabályozásáról, és megválaszolta a csoporttagok gyakorlati kérdéseit.
A kampányidőszak kezdetén egy közös gondolko-
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Több más országhoz hasonlóan Magyarországon
is március nyolcadikán ünnepeljük a nőnapot.
Mivel többen a csoportból szerettek volna minél hamarabb a tettek mezejére lépni, és a nők
magyarországi helyzete szintén a témáink között
szerepelt, úgy döntöttünk, szervezünk egy eseményt, egy forgalmas köztéren valamint virtuális
formában is, melyen arról kérdezzük az embereket, minek örülnének nőnap alkalmából. Férfiak
és nők is voltak a válaszadók között, néhányan a
facebookon írtak, de legtöbben a helyszínen osztották meg gondolataikat. Itt fontos megjegyezni, hogy ez volt az a történelmi pillanat, amikor a
csoport úgy döntött, hogy saját facebook oldalt
készít!
Pár nappal korábban posztoltuk az eseményt a
kérdéssel, majd március 8-án 3 órát töltöttünk
kint egy belvárosi téren és egy közeli könyvtár
előcsarnokában, és igen sokféle járókelővel beszélgettünk (középiskolásokkal, egy spanyol feminista csoport tagjaival, idősekkel, egyetemistákkal). Válaszaikat kis cetlikre és post-itekre írták,
melyeket azután az akció idejére kiakasztottunk
az utcán.
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Ahogy a trénerek fokozatosan hátrébb léptek
a vezetői szerepből, úgy vált a csoport egyre
önállóbbá és önszerveződőbbé. A tagok úgy
döntöttek, hogy a sokszínűséget állítják a középpontba: olyan akciókat kívántak szervezni, melyek
interakciókat generálnak különböző hátterű, társadalmi helyzetű, különböző csoportokhoz tartozó emberek között. Ez a stratégia segít elkerülni
a csapdát, hogy egy személy vagy egy elnyomott csoport helyett nyilatkozzanak, hogy ne más
ügyét tűzzék a zászlójukra, ugyanakkor lehetővé
teszi, hogy kapcsolat és együttműködés jöhessen
létre különböző társadalmi és kulturális csoportok
között.
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Négy hónappal a kezdés után a következő lépés
az volt, hogy kreatív kampányokat tervezzünk és
szervezzünk együtt. A csoport különböző terveiben egy közös pont volt: olyan kreatív akciókat
akartak létrehozni, melyekkel hidakat építhetnek
különböző társadalmi csoportok egymástól idegen tagjai között. Megvalósított akcióink: (1)
online kampány és offline esemény a nemzetközi nőnap alkalmából, melyen (férfiakat és nőket
egyaránt) arról kérdeztünk, mire vágynak a nők;
(2) Krétázz a részvételért: járdára krétával rajzolás/
írás: okok, miért megy valaki szavazni (a magyar
választások előtt); egy hatalmas krétafreskó létrehozása egy központi téren a választás napján,
mely a járókelőket és véleményüket ábrázolta
(miért vagy miért nem mentek el szavazni); (3) csoportos fotókiállítás: „Elrontottam, tehát vagyok”
címmel – bárki küldhetett vagy hozhatott fényképet arról, amit valamilyen szempontból hibának
vagy kudarcnak tart, majd ezeket nyilvános helyen
állítottuk ki, így ünnepelve a próbálkozást és elbukást;
KÖZ-AERT Piknik: kreatív workshopok az artivizmus jegyében.
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dás során összegyűjtöttük az összes olyan problémakört, megvalósítási formát és időpontot, mely
érdekesnek vagy rokonszenvesnek tűnt bármelyik
csoporttag számára. Ennek eredményeképpen
összeállt egy lista különböző formákkal, eseményekkel és témákkal, mint például láthatatlan színház, piknik, nemzetközi nőnap, stb. Ezt követően
a csoport megvitatta az összes ötletet, megkereste bennük a közös pontokat, megvalósítási
formákat párosított a témákhoz, majd még jobban kidolgozta az így létrejövő lehetséges akciók
részleteit. Végezetül szavazásra bocsátottunk
minden akcióvázlatot, figyelembe véve a lehetséges időpontokat és a csapattagok kapacitását és
elfoglaltságait abban az időszakban (sokan közülük a diplomamunkájukat írták).

2. K

zelebb is figyelembe kell vennünk a kérdést, ami
felmerült a kampányidőszakban is: hogyan tudjuk
támogatni a cselekvés és a nem-cselekvés közti
határ átlépését?

A RÉ

R
SZVÉTELÉ

T!

Az országos választások előtt 10 napos kreatív
akciót szerveztünk, hogy felhívjuk a figyelmet a
részvétel fontosságára. A magyar politikai helyzet
sokrétű, a csoportunk tagjai is eltérő véleménnyel
rendelkeznek a rendszerrel és a megoldásokkal
kapcsolatban is. Általában véve nem mutattak
nagy hajlandóságot arra, hogy nyílt vitába szálljanak a pártokról, de annál sürgetőbbnek érezték, hogy tegyenek valamit, akármilyen keveset
is, hogy előmozdítsák a változást. Így aztán ezt a
könnyen hozzáférhető és másolható akciót választottak, valamint egy facebook eseményt szerveztek: Krétával a részvételért! címmel.

BUDAPESTEN

ELKÉSZÍTÉS:
→ Végy egy járdát, ahol lehetőleg sokan elhaladnak.
→ Végy egy mondatot, ami a választásokkal
kapcsolatosan izgalmas szerinted. Írd a mondatot
a járdára!
→ Ha valaki írás közben megszólít, elegyedj vele
beszélgetésbe a témáról, ha van ehhez kedved!
Még több információt találsz a kampány eszközeiről a következő fejezetben!
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Régen elfelejtett képeket láthatsz, melyek egy doboz vagy mappa alján hevertek. Nem sikerültek.
A kiállításon bárki részt vehetett és részt vehet.
Elengedjük ezeket a képeket, ezeket a hibákat
és tévedéseket, melyeket a múltban elkövettünk.
Azzal, hogy nyilvánosságra hozzuk őket, elengedjük
az önvádat és magunkhoz öleljük műveinket.
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Májusban fotókiállítást szerveztünk, melyen olyan
képek szerepeltek, melyeket valaki az élete egy
történelmi pillanatában készített, és most kudarcként éli meg, de úgy érzi, érdemes a nyilvánosság
elé tárni. A fő célunk az volt, hogy a hibákat lehetőségekként mutassuk be. A kiállítás előtt két hetes
online kampányt szerveztünk, mely a kiállítást hirdette, és egyben részvételre szólított fel: bárki lehetett kiállító művész, online küldhettek képeket
leírásokkal. Ez volt a legsikeresebb kampányunk
abból a szempontból, hogy milyen sok embert
sikerült mozgósítanunk a csoporton kívülről, jó
páran küldtek képeket vagy megjelentek személyesen magukkal hozva a saját képeiket. Minden
fotót egy rövid magyarázattal együtt közösen raktunk fel egy elhagyott irodaépület üvegfalára a
kiállítás megnyitója előtt közvetlenül. Az installáció ezután hetekig látható volt.

ÜD

Ennek a kampánynak köszönhetően meghívtak
minket, hogy vegyünk részt egy közösségi eseményen, és beszéljünk a céljainkról az Aurórában,
abban a közösségi és kulturális központban, mely
kormánykritikus civil szervezeteknek és eseményeknek ad otthont, ami miatt gyakran éri támadás
a helyi önkormányzat és a kormánypárti média
részéről. Mi mindkét oldali sajtóban feltűntünk
(ellenzéki és kormánypárti hírportálon egyaránt
írtak a csoportról).

TAM, TEHÁT VAGYOK
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Egy külön, lezáró esemény során néhány csoporttag a választások napján elfoglalta Budapest
egyik központi terét, járókelőkkel beszélgettek és
lefestették a válaszokat a válaszadókkal együtt,
akár elmentek szavazni, akár nem, valamint
az indokaikat. Órákig kint voltak és idegenekkel beszélgettek, miközben arra biztatták őket,
hogy osszák meg a véleményüket, és fessék fel
a járdára a portréjukkal együtt. Az eseményről az
egyik legnagyobb online hírportál is beszámolt.

„A hibáinkból tanulunk.”
„Aki nem követ el hibát, valószínűleg semmit sem
követ el.”
ELRONTOTTAM, TEHÁT VAGYOK

5

.A

RT IV

I S TA P I K

NIK

Az utolsó kampányunk egy artivista piknik volt,
melyet KÖZ-AERT Pikniknek neveztünk el. Miután
körültekintően kiválasztottuk a helyszínt, a csoport kisebb csapatokra oszlott a különböző programok tervezéséhez. A terv az volt, hogy az egész
folyamat során felmerült kisebb ötletekből (amelyek
önmagukban nem állnák meg a helyüket) többet
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elkészíthető, 8 oldalas magazint készíthetnek
különböző témákban (városi dzsungel, mit
csinálnál az okostelefonon görgetés helyett,
stb.).

valósítsunk meg egy helyszínen, hogy egy könnyed
délutáni program jöhessen létre.
Az indok: a csoporttagok úgy gondolták,
sokakban frusztrációt kelt, hogy az emberek általában nem beszélnek egymással, tehát a célunk
az volt, hogy tovább szélesítsük a párbeszédet és
a részvételi kapacitást. Több, kisebb tevékenységet terveztünk, különböző részvételi szinteken
(pl. egy mini magazin rajzolása nem jelent akkora
kihívást, mint különböző kérdéseket megvitatni
idegenekkel).

TÁSKA ÚJRAHASZNOSÍTÁS
Erre a bevásárlószatyor újrahasznosító/újratervező workshopra a résztvevők textil bevásárlószatyrokat hozhattak, amelyen olyan
felirat vagy üzenet szerepelt, ami nem tetszik nekik, és vadiúj designt készíthettek rá
különböző anyagokból.

AMI J ÓL

AZ ÁLLOMÁSOK VÉGSŐ BEOSZTÁSA A KÖVETKEZŐ VOLT:
FOGADÁS
A látogatók itt tájékoztatást kaphattak az eseményről
és magáról a csoportról, választhattak egy Yoko
Ono idézetet, vagy részt vehetnek az artivista
bingóban (a feladatok a különböző workshopokhoz
kötődtek, melyeken a csoport a felkészítés folyamán részt vett).
YOKO IDÉZET
→ Kívánj valamit!
→ Írd fel egy papírra!
→ Hajtsd össze, és kösd fel a kívánságfa
///////// egyik ágára!
→ Buzdítsd a barátaidat ugyanerre!
→ Folytassátok addig, amíg az ágak meg
............ nem telnek kívánságokkal!

SIK

ERÜLT A KAMPÁNYU
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A csoport megtalálta a módját, hogy a tagok
úgy tudjanak együtt dolgozni, hogy mindenki
elköteleződhessen a kreatív kampány témái
iránt. Még ha volt, aki nem vett részt aktívan az
előkészületekben vagy a megvalósításban, senki
sem mondta, hogy „ehhez nem adom a nevemet”, mindig megegyezésen alapuló döntéseket
hoztak. A tagok nagyon élvezték a közös munkát,
azt hogy valami jelentőségteljest hozhatnak létre,
ezért sokan az aktív tagok közül azt fontolgatják,
hogy valahogy folytatják a csoport munkáját a
projektünk vége után is.
A projekt sikeréről és a motivációról a csoporttagok azt mondták, hogy azokhoz az akciókhoz volt
könnyebb kapcsolódniuk és lelkesedniük iránta,
mely az egyik tagnak különösen szívügye volt,
és hajlandó volt koordinálni azt, így a többiek is
kedvet kaptak hozzá.
Az általános vélemény szerint a fotókiállítás
volt a tagok kedvenc eseménye, több okból is:
kívülállók is könnyen csatlakozhattak, a keretek
világosak voltak, az üzenet pozitív volt, nem túl
politikai, mégsem jelentéktelen.

A

VITA MEDENCE
Az eredeti ötlet az volt, hogy szerzünk egy
kis medencét, amelybe két idegen ember
beleülhet, választhat egy témát, és megoszthatják egymással a valószínűleg eltérő
véleményüket.
I
..... Technikai nehézségek miatt azonban
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végül csak egy tóra emlékeztető takarónk
M Á S K ÉP
SIN
N
Á
C
L
volt, ide ülhettek le a résztvevők olyan téA
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mákat megvitatni, mint például „A fiúk nem
MI
sírnak”, „Az egészséges ételek rettentő
drágák” vagy „A konfliktus a kudarc jele: Közvetlenül az ötletelés után, amikor lett 26
az a sikeres, aki harmonikus viszonyban él szuper tervünk, kisebb egységekre lehetett
mindenkivel a környezetében”.
volna osztani a csoportot, beosztani a feladatokat, tisztázni a felelősségeket és párhuzamoHAGYJ ÜZENETET!
san dolgozni a különböző akciókon. Így talán
Volt egy nagy lap, melyen az emberek befe- elkerülhettük volna a tagok túlterheltségét és
jezhették a következő mondatot: Azért sze- több időnk lett volna még jobban kidolgozni az
ötleteket és a módszereket. Az utolsó értékelő
retek itt élni (Magyarországon), mert…
Vizuális prezentációnak szántuk, melyen alkalmon néhány tag arról számolt be, hogy
különböző pozitív gondolatok kapnak helyet nehéz volt egyszerre csak egy dologhoz kapcaz országgal és a társadalommal kapcsolat- solódni, elköteleződni (eldönteni mi a legfontoban. A csoportnak az volt a célja, hogy me- sabb/legsürgetőbb/legaktuálisabb téma), ezért
gtörje a szokásos panaszkodás és egymásra segített nekik, amikor az akciókat meghatározott
mutogatás kultúráját a pozitív mondatokkal. alkalmakhoz kötöttük (Nemzetközi nőnap – a nők
szerepe a társadalomban; országos választás –
FANZIN WORKSHOP
aktív, cselekvő állampolgárság/politikával szemEgy mini fanzin workshopot terveztünk, beni közöny).
melyen a résztvevők egy A4-es lapra könnyen gondoltuk az őszi jelenlétük alapján.
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IDŐZÍTÉS: szinte az egész kampány időszak
tavaszra esett, amikor minden egyetemista jobban le van terhelve (sokan a diplomamunkájukat
írták), így akármilyen elkötelezettek voltak és
mindent megtettek, nem tudtak olyan aktívan
részt venni a tervezésben és a megvalósításban,
mint ahogyan szerették volna, és ahogyan mi
KÖZÖS DÖNTÉSEK NEHÉZSÉGEI – a kampánykészítési időszakban igen sok döntést kellett hoznunk: témákról, megközelítésekről, eszközökről,
helyszínről, célközönségről, munkamegosztásról. Az első időszak dinamikájában a facilitátor
döntött szervezési és tematikus kérdésekben, a
résztvevők javaslatokat tettek, a második részben
a hierarchia minimálisra csökkent. Facilitátorként
nehéz volt egyrészről nyitva hagyni a kérdéseket,
és nem terelni a csoportot bizonyos megoldások,
témák vagy stratégiák felé, ehelyett egy háttér
szerepbe visszavonulva támogatni a folyamatot
és bátorítani a résztvevőket, hogy osszák meg
egymással a véleményüket, kezdeményezzenek
nyugodt szívvel. A csoport minden tagja nagyon
odafigyelt a többiek véleményére és tiszteletben
tartotta, ami egyfelől biztonságos légkört teremt,
másrészt viszont megakadályozza, hogy egy radikálisabb akcióknak akár az ötlete is felmerüljön,
melyet egyes tagok talán jobban magukénak
éreztek volna.
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ARTIVIZMUS A
GRANDS VOISINS-BEN
E,
N T E X T U S : H ATÁ R
O K ÁT L É P É S É S
1. KO
T
K A P C S O L AT T E R E M
2015 novembere óta az élan interculturel csapata átköltözött a Grands Voisins kórház elhagyatott területére, amely jelenleg az Aurore nevű
francia civil szervezet izgalmas társadalmi kezdeményezésének ad teret. A Grands Voisins közel 1000 nehézsorsú embernek és menedékre
szorulónak ajánlott fel lakhatást ingyen vagy
mérsékelt áron, valamint több, mint 100 civil
szervezetnek, művésznek, induló kis- és középvállalkozásnak biztosít helyszínt a munkavégzésre. A Grands Voisins-ben töltött egy év alatt
azt tapasztaltuk, hogy az ott élők és az ott dolgozók között koránt sem olyan aktív a kommunikáció, mint amennyire azt szerettük volna. Az
ott lakók zöme nem jött el a tréningjeinkre, sem
a műhelyfoglalkozásainkra, hiába gondoltuk
úgy, hogy hasznosak lesznek számukra. Kevés
ott lakó vagy ott dolgozó lépte át a két térfelet szimbolikusan elválasztó határt, többnyire a
komfortzónájukon belül maradtak. Az étkező,
ami a talákozás terepévé lehetett volna, megmaradt a dolgozók kiszolgálására és a kívülről
jövő hipszterek ellátására, a menhely lakói pedig kiszorultak.
,
Örömmel indultunk neki az Artivizmus
projektnek, nagyszerű lehetőségnek tartottuk
arra, hogy változtassunk a bevett eszközeinken
és kipróbáljunk valami egészen mást. A Grands
Voisins összes fiatal dolgozóját és lakóját elhívtuk
a közös munkára. Kiléptünk a komfortzónánkból,
és bemutattuk a programunkat a lakóknak,
amellyel elsajátíthatták a „társadalmi és politikai gondolatok művészet általi közlésmódját”
a számukra szabadidős tevékenységre fenntartott, közös térben. Igen csekély sikerrel jártunk:
voltak, akik érdeklődtek, mások egyáltalán nem.
Az egyik lakó azt mondta, hogy „Nem érdekel
az önkifejezés, számomra ez luxus. Sokkal fontosabb dolgokkal kell foglalkoznom, például a
napi létszükségleteim előteremtésével.” De lehetséges vajon az, hogy a műhelyfoglalkozások
valahogyan hozzájáruljanak a mindennapi szükségletek előteremtéséhez?
Ami azt illeti, csekély mértékben ugyan,
de lehetséges: észrevettük, hogy a Grand Voisins
adományboltjának belső tere némi díszítésre
szorul. Az adományboltban cserekereskedelem
folyt, saját pénznemmel: az „idő valutával”.
Az ott lakók, akiknek nem volt munkavégzé-

1

si engedélye feladatokat kaptak a bolt dolgozóitól, és a kapott munkadíjból vásárolhattak a
boltban. Nina Lambert művészeti vezetésével
dekor-design műhelyfoglalkozásokat ajánlottunk fel nekik, hogy szerény díjazás ellenében
együtt dolgozhassunk velük. Elég nehezen indult be a díszítő műhely, de végül a közös munkánk egy biztos pontjává vált: színes papírból
mintákat vágtunk ki, de ami a legfontosabb,
megismertük egymást. Két hónap közös munka
után 20-30 éves fiatalokból kezdett kialakulni
egy kemény mag. Akikkel aztán rendszeresen
együtt dolgoztunk, főleg Maliból és Szenegálból jöttek, inkább férfiak és egy kameruni nő.
Egy idő után észrevettük, hogy a közös munka
és a találkozóink jobban ösztönözték őket, mint
a csekély munkadíjuk, amelyről többen is lemondtak. Mire elkészültünk a díszítőmunkával,
összekovácsolódott a csoportunk, és készen álltunk arra, hogy különböző társadalmi témákkal
foglalkozzunk.

2.
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Ami spontán, szervezés nélkül alakult ki a
díszítőműhelyben, később rendszerszinten
működött. Fokozatosan haladva kezdtünk a
résztvevők által hozott, speciális problémákkal
foglalkozni. Először inkább általános témákat vitattunk meg, amiből kettő olyan érdekesnek bizonyult, hogy külön fókuszcsoportot szerveztünk
a megvitatásukra. Először az előítéletekről, a
negatív megkülönböztetésről és a rasszizmusról
beszélgettünk. Ez egy kisebb, interaktív foglalkozás volt, amelynek keretében ezeket a fogalmakat jártuk körül és azt, hogy miként válunk a
tárgyaikká, és milyen sztereotípiák, előítéletek,
negatív megkülönböztetések mentén élünk mi
magunk is. A második témakör a gender, a nők
és a férfiak közötti viszony kultúrák közti megvilágításban.

BUDAPESTEN
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Eközben lassan ráébredtünk, hogy a
legégetőbb problémákhoz fűződő érzelmek
határozzák meg a Grands Voisins közvetlen környezetének a légkörét. Érzékeny témáról volt szó,
hiszen a Grands Voisins menedéket nyújt, bizonyos fokig a betelepültek párizsi otthona, és a
legtöbb résztvevő a hála miatt képtelen volt kritikus szemmel tekinteni a párizsi környezetére. De
egyszer valamelyik résztvevő elmondta, hogy mit
érzett, amikor azt tapasztalta, hogy a fehér bőrűek
szándékosan kerülték, még azt is, hogy ránézzenek. Ezzel lehetővé tette, hogy egyenlőtlenségről, rasszizmusról, névtelenségről, a kölcsönösség
hiányáról beszélhessünk.
Hogy keretet adjunk ezeknek a beszélgetéseknek,
2017 május elején az ABCdárium módszerrel
gyűjtöttünk ötleteket. Megkértük a résztvevőket,
hogy véletlenszerűen vegyenek magukhoz egy
lapot, amin a latin ABC egy betűje szeerepel, és
keressenek egy szót azzal a betűvel, amely kapcsolódik a Grands Voisins mindennapjaihoz és beszélgessünk róla.

F OT Ó Z Á S
MI VOLT A CÉLUNK? MI VOLT A LÉNYEG?

NÉHÁNY PÉLDA AZ ÖSSZEGYŰJTÖTT SZAVAKBÓL :

„Tükör”: minden fürdőszobában van egy tükör,
minden mosdó előtt. Úgy tűnik, ez nagyon fontos az európaiaknak. A mi vidékünkön nem volt
mindenüt ennyi tükör.”
„Marmite”: ez az, ami összehozza az embereket,
az ételkészítés, az étel megosztása. A Grands Voisins olyan, mint egy Marmite.
„Integráció”: elveszítjük a különbözőségünket,
azért, hogy hasonlóak és egyenlőek legyünk
„Ennui” („unalom”): hétvégenként semmit sem
lehet csinálni, nagyon unalmas itt.
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EZKEDÉS A KÖZÖS MUNKÁRÓL
. EGY

→ A kompozíciós alapelvek elsajátítása
→ A fény működésének megértése
→ A színek megfigyelése
→ Különböző keretezések kigondolása, kipróbálása és használata
→ A pózolás, a test használatának elsajátítása

B
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MI VOLT A CÉLUNK? MI VOLT A LÉNYEG?

Az előre beütemezett műhelyfoglalkozásokkal
ellentétben a facilitátorok itt nem a szabályok
előterjesztésével kezdték a közös munkát. A
díszítőműhely, de leginkább az ötletbank során
a facilitátorok és a résztvevők közösen tervezték meg a műhelymunka menetét. A mi artivista
műhelyfoglalkozásaink kereteit maguk a fiatalok
szabaták meg, ezért fontosnak tartottuk, hogy
hagyjunk időt a közös munka menetének kigondolására. Emiatt a szabályok felállítása a megszokottnál több időt vett igénybe, de bíztunk abban,
hogy a közös ötletelés hozzájárul a horizontális
koordináció megvalósításához, és ahhoz, hogy a
szabályok megalkotásakor figyelembe vegyük a
kulturális különbségeket és elkerüljük a félreértéseket, amelyek a résztvevők életkörülményeiből
adódhatnak.
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→ Elsajátítani egy gondolatunk kifejezését a
saját vagy éppen valaki más testével
→ Csoportjelenetek készítése közös munkával
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ŰHELY

MI VOLT A CÉLUNK? MI VOLT A LÉNYEG?

→ Kitágítani a szobor fogalmát
→ Elsajátítani a formák és a színek megfigyelését
→ A kéznél lévő anyagok használata és szoborrá formálása: például egyesek fadarabokat
használtak, mások faleveleket vagy kartondarabokat
→ Megismerkedni az “afrikai kultúra” értékeivel:
egy szenegáli művész vezette a műhelyfoglalkozást, és több szenegáli is volt a résztvevők
között. Az volt a célunk, hogy lássuk a szenegáli
esztétikát, ahelyett, hogy az európai megközelítést erőltettük volna

DRÁMA
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MI VOLT A CÉLUNK? MI VOLT A LÉNYEG?

→ A mechanikus képalkotásmódunk felszámolása, játékos ismerkedés a véletlenszerűséggel
→ A kompozíciós technika alapjainak elsajátítása
→ Szabad folyást engedni a képzeletnek
→ Történetmesélés képekben
→ Az elkészült munkák megbeszélése

ÚJSÁG MŰHELY
MI VOLT A CÉLUNK? MI VOLT A LÉNYEG?
→ Lehetőséget adni a résztvevőknek, hogy leírják vagy elmondják a saját történetüket, amelyet
meg szeretnének osztani másokkal.
→ Arra használni az újság formát, hogy összegyűjtsük minden résztvevő történetét és fényképeit.
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1. KIÁLLÍTÁS “A FŰBEN ÉS A BETONON”

→ A „test mechanikus működésének kiiktatása”:
megszabadulni a mindennapi, rutinszerűen ismétlődő mozdulatsoroktól, hogy átadjuk magunkat a
kreativitásnak
→ Egyszerű, játékos, kedvcsináló feladatokkal
elősegíteni a részvételt
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Június 30-án kiállítás nyílt a Grands Voisins-ben alkotó művészek munkáiból. Az artivista műhelyfoglalkozásunk a kiállítótéren belül kapott egy helyiséget, ahol bemutathattuk a meglévő munkáinkat.
A kiállítás lehetőséget adott a résztvevők számára,
hogy elmondhassák a személyes történeteiket,
hogy megmutassák a képeiket, rajzaikat, hogy az
általuk megélt valóságot képviselve hiteles képet
formáljanak önmagukról. Ez különösen fontos
volt, hiszen ritkán jutott el a hangjuk másokhoz,
reprezentációjukat mások hozzák létre. A fényképek, rajzok, szövegek mind a lokális valóságot
dolgozzák fel, ami sok itt dolgozó látóköréből
kiszorult.

BUDAPESTEN
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A Grands Voisins-hez hasonló szociológiai kísérletek összetettségét jól mutatják a résztvevők vendégkönyvbe írt szövegei: sok látogató
nagyon kiváncsi volt, hogy megismerje az ott
lakók álláspontját, másokat viszont sokkolt a pozitív és negatív gondolatokat egyaránt megfogalmazó szövegek őszintesége a kiábrándultságról,
magányról és a névtelenségről.
2. ARTIVISTA DÉLUTÁN

Les Grands Voisins több pontján is műhelyeket
rendeztünk, az épületkomplexum legsűrűbben
látogatott részein, ahol az irodai dolgozók és a
lakók is rendszeresen megfordulnak.
Az esemény civil szervezetek számára fenntartott
főépületek egyikének belső udvarán kezdődött.
A közönséget és a résztvevőket némi enni- és innivalóval vártuk, hogy egy kötetlen beszélgetés
keretében elkezdjük az ismerkedést.
Bemelegítésként hangulatoldó feladatokkal kezdtünk, amelyek során megtanultuk egymás
nevét és megismertük egymás identitásának néhány aspektusát.
Áthívtuk a résztvevőket a következő állomásra, ahová 2 másik emberrel kellett átjönniük, akiket a legkevésbé ismertek. Arra kértük
őket, hogy út közben osszák meg egymással az
első jó emléküket, ami a Grands Voisins-hez kötődik. A második állomásunkon bemutattuk azt a
rövidfilmet, amely a résztvevőink szövegein alapul, és ők a szereplők is.

A 10 perces kisfilmet a rendező, Ivan GONZALES
és a főszereplő (egyben a szövegkönyv egyik
társszerzője) vezette fel.
Kiállítottuk az elkészült vizuális munkáinkat: a szövegeket, a fotókat és a kollázsokat.
Előadtunk egy hagyományos szenegáli mesét, „A
boldogság titka” címmel. Az elmúlt hónapokban
végzett közös munkánk megünneplésével zártuk,
zene és közös tánc kíséretében.
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Július 28-án meghívtuk a Grands Voisins lakóit
és az ott dolgozókat, hogy együtt töltsünk egy
artivista délutánt és megismertessük velük a
műhelyfoglalkozásaink különféle ágait.
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Az összes állomás úgy működött, ahogy kellett. A
résztvevők közösen befektetett energiája (az ott
lakóké és a tagoké, az Élan önkénteseié) is remek
volt, a több hónapnyi előkészület és a próbafolyamat meghozta a gyümölcsét.

AMI

T MÁSKÉPP C

SINÁLNÁNK

Másképp alakult a délután, mint ahogy terveztük.
Jelen volt az összes ott lakó, aki részt vett a
műhelyfoglalkozásainkon, de alig jött valaki az
irodisták közül. A Grands Voisint működtető vállalattól is nagyon kevesen jöttek, holott ők lettek
volna a célközönség. A jelenlétük lett volna a bizonyíték arra, hogy a lakók meghallgattatnak, hogy
számít a véleményük. Ezért elhatároztuk, hogy az
újság megjelentetésével egybekötve csinálunk
egy másik kampányeseményt.

3. AZ ÚJSÁG MEGJELENTETÉSE
Október 27-én tartottuk meg a kampányzáró
eseményünket, amely az újság megjelentetéséhez kapcsolódott. Szemelvényeket olvastunk
fel belőle, kiállítást rendeztünk és együtt ünnepeltük a közös munkánkat.
A korábbiakhoz hasonlóan most is többféleképpen reagáltak a látogatók: voltak lelkesek,
akik örültek annak, hogy megismerhették az
ott lakók látásmódját, élményeit és véleményét, mindazt, amelyre korábban nem volt
semmilyen rálátásuk. Mások - főleg a szociális
munkások, akiknek a hivatása az ott lakók jólétét biztosítani - csalódottak voltak a néhány
ott lakó által megfogalmazott kritika miatt.
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Az artivista eszköztárunkkal párbeszédet és reflexiót indíthattunk el a Grands Voisins lakói
számára fontos problémákról. A csapatból végül
azok jártak rendszeresen és voltak a legaktívabbak, akik az elején elzárkóztak az alkotástól. Egyre
jobban magával ragadta őket az önkifejezés, és
megtalálták a módját annak, hogy miként önthetik művészeti formába az álláspontjukat. Technikai
megfontolásból és az időkorlát miatt nem vontuk be a résztvevőket a vizuális alkotásaikat felhasználó képeslap- és kártyakészítés folyamatába.
A program adminisztratív ügyintézésébe sem
vontunk be mindenkit. Ezt egy kicsit megbántuk,
hiszen ezeket mind együtt is csinálhattuk volna.
Az egész folyamat egy sor izgalmas kérdést vetett fel a művész-/facilitátor-pozícióról, a
horizontális koordinációban rejlő lehetőségekről
és annak korlátairól, a közös alapból építkezésről,
a „szokásainkról” és a művészi minőség szintjével
kapcsolatos elvárásokról.
Tudatosítanunk kellett az entocentrikus
meggyőződéseinket azzal kapcsolatban, hogy

1

mit tartunk művészetnek és mit gondolunk az
ellenállásról, a vágyunkat, hogy mindenkit arra
buzdítsunk, hogy európai fogalmakat kövessen
annak megértése során, hogy milyennek kellene
a művészetnek lennie és hogyan kéne társadalmi
kérdéseket körültekintően és kifinomultan kommunikálni művészettel. Hogyan működtethető az
artivizmus interkulturálisan, anélkül, hogy egyik
kultúra se váljon dominánssá?
A programunk célja volt az is, hogy művészeti módszerekkel vessünk fel kérdéseket, indítsunk vitát, fogalmazzunk meg követekéseket
és küzdjünk az előítéletek ellen. De mindez könynyen kétélű fegyverré válhat. Ha a munka egy bevándorlóknak szóló lakhatási program keretében
folyik, az őket érő attrocitásokat és elnyomásokat
különös gonddal kell feldolgozni, mert az ezekről
való kérdések akár erőszakosnak vagy manipulatívnak is tűnhetnek. A tartalom vagy akár egy
nézőpont rájuk erőltetése vagy maga a közlési
forma (a művészeti eszközök) meghatározása újabb kockázatot vonhat maga után. Hogyan lehet
elkerülni ezeket a kockázatokat, főleg akkor, ha a
facilitátorok és a résztvevők referenciaalapja eltér?
A horizontális koordinációra törekvésnek köszönhetően a facilitátorok és a résztvevők közötti
különbség (a többségi társadalomba tartozás/
kisebbségi lét, ott élők/ott dolgozók) végül nem
gátolta a közös munkát. A hatalmi pozícióban lévőkkel való kapcsolatfelvétel az a pont, ahol még
át kell gondolnunk stratégiánkat.
A tervezés és kivitelezés kialakítása során
valóban stratégiai jelentőséget kellett volna tulajdonítanunk azoknak a személyeknek, akik
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az artivista kampányunk során felhozott kérdésekben változás
menjen végbe. Az igazság az, hogy a negatív megkülönböztetések olykor annyira nyíltan és tudatos
módszerességgel történnek, hogy az egyetlen járható út a konfrontáció. De néha pont azok, akik az
elnyomóknak tűnnek, lehetnek a változás katalizátorai, talán ők maguk is valamilyen hatalmi játszma hálójába szorultak. A Párizsban megvalósított
kis léptékű, a közvetlen környezetünkre fókuszáló
programunk erőssége, hogy a hatalmi helyzetben
lévő személyek elérhetőek voltak - legalábbis elméletben. Habár nyíltan dolgoztunk és mindenkit
meghívtunk, nem tettünk meg mindent azért,
hogy az üzenetünk eljusson a megfelelő helyekre.
Emellett a célközönségünk egy része nem tudta
magát túltenni a kapott kritikákon: rossz érzéssel töltötte el őket a tükör, amelyet a kampányok
során eléjük tártunk. Még tanulnunk kell, hogyan
tudunk mindenkit bevonni egy kreatív párbeszédbe, úgy, hogy a merev elzárkózás helyett hatékonyan tudjunk együtt dolgozni a változásért.
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GONDOLATOK A JÖVŐ ARTIVISTÁINAK
VÉGH ANNA
ELOISE DUBRANA
MORGANE BOIDI
VERA VARHEGYI

Ki kezdeményezzen, és ki vezessen artivista projekteket, és hogyan?
Spontán válaszunk: bárki, bárhol, bárhogy! Ugyanakkor az, hogy
motivált egyetemi tanár vagy-e vagy elismert művész, egy civil szervezet lelkes tagja vagy aktív állampolgár, meghatározza majd artivista
munkád kontextusát, a kihívásokat, amikkel szembesülsz, és az előnyöket,
melyeket számodra a feladat jelenthet. Itt, az utolsó fejezetben összegyűjtöttünk néhány olyan megfigyelést, saját workshopjaink során felmerült problémát, amelyekről azt gondoljuk, a jövő artivistái számára
hasznosak lehetnek. Természetesen ezek a javaslatok nem általános
érvényűek, saját munkánk egyedi kontextusát tükrözik, ez egyben a fő
korlátjuk.
A mi artivista workshopjaink nem alulról szerveződő események
voltak, a workshopok mind a négy városban létező szervezeteken belül
indultak: Budapesten és Párizsban civil szervezeteknél, Nottinghamben
és Madridban pedig egyetemeken. Mind a négy városban volt egy
koordinátor felelőse a workshopoknak, akik ezt a feladatot a szokásos
munkájuk keretein belül végezték. A társadalmi kérdésekkel foglalkozó
művészeti projekteknek ez a speciális formája – azaz hogy egy intézmény vezeti, de részt vesznek benne esetlegesen sérülékeny helyzetben levő fiatalok – olyan problémákat vet fel, amelyeket szerintünk
át kell gondolni: a „másság” csapdája, hatalmi viszonyok, előítéletek, a
csoportokra gyakorolt hatás. Egyszerűen megfogalmazva, szeretnénk
kiemelni a saját társadalmi helyzetünkön való gondolkodás lépésének
fontosságát, hiszen ez minden bizonnyal kihat a projekt sikerére és arra,
hogyan lépünk másokkal kapcsolatba.
Ebben a fejezetben az artivista projektekben rejlő kockázatokról
lesz szó, ezen belül etikai kérdésekről, és arról, hogy termelődhet újra az
egyenlőtlenség az egyenlőtlenségeket egyébként kritizáló projektekben.
Tudjuk, hogy sok artivista kezdeményezés egészen más formát ölthet,
vannak valódi közösségi szerveződések, fiatalok csoportja által irányított együttműködések, stb. Ennek megfelelően bizonyos javaslataink/
következtetéseink relevánsak lesznek számodra, míg mások kevésbé:
amennyire tudsz, tanulj hibáinkból és sikereinkből.
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SAJÁT MOTIVÁCIÓINK, PREKONCEPCIÓINK ÉS POZÍCIÓNK
FELTÁRÁSA
„Ha azért jöttél, hogy segíts nekem, csak az idődet fecsérled. De ha
azért jöttél, mert a te felszabadításod összekapcsolódik az enyémmel,
akkor dolgozzunk együtt.”
Lilla Watson / Aboriginal (őslakos) aktivista csoport, Queensland,
Ausztrália, 1970-es évek

A HITELESSÉG ÉS A PRIVILÉGIUMOK KÉRDÉSE
Az artivista projekt középpontjában általában elnyomás, harag, vagy a
változás iránti vágy áll. Van, amikor közvetlenül érint minket az elnyomás
és az igazságtalanság, máskor pedig valaki másnak a helyzete miatt
érzünk haragot. Az, hogy melyik esetről van szó, nyomot hagyhat az
egész folyamaton. Ha a tükör azt mondja, hogy valaki mást szeretnénk
megmenteni, gondoljuk meg jól, hogy az illetőnek valóban szüksége
van-e arra, hogy megmentsék. Lehet, hogy igen, de lehet, hogy nekünk
van szükségünk arra, hogy megmentőnek érezhessük magunkat. Ha ez
a helyzet, nézzünk körül, nézzük meg közelebbről; lehet, hogy nekünk
magunknak sem ártana, ha valaki megmentene minket.
Interkulturális paradigmánkban ahhoz, hogy pontosan lássuk, mi van
előttünk, először is pontosan látnunk kell, kik vagyunk, és mik azok a
szűrők, amiken keresztül a külvilágra tekintünk. Akkor nézzük: te melyik
artivista típushoz tartozol? Ki vagy te?
→ Elnyomást és egyenlőtlenséget megélő kulturális / társadalmi kisebbség tagja vagy?
→ Motivált művész vagy, és tehetségedet valami rajtad túlmutató ügy
szolgálatába szeretnéd állítani?
→ Civil szervezetnél dolgozol, és bánt, hogy egyeseknek, pusztán azért,
mert nehéz körülmények közé születtek, egyenlőtlenségeket kell megtapasztalniuk?
→ Egyetemen tanítasz, és pontosan tudod, mi a jó a következő generációknak?
→ És főként: számodra mi a fontos? Mik az értékeid, milyen a belső
iránytűd, ami megmondja, merre menj, milyen csatákat vívj meg?
Ez az önelemzés segíthet tudatosítani a személyes motivációnkat és a
pozíciónkat, illetve kideríteni, hogy viszonyulunk az adott ügyhöz. Ha
nem minket érint az elnyomás, és valaki más érdekében szeretnénk
cselekedni, nem kell feladnunk ezt a tervet, csupán alaposan át kell
gondolnunk a további lépéseket. Az emberi természet velejárója, hogy
hajlamosak vagyunk előbb felismerni mások életében a kihívásokat, mint
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a sajátunkban. Megesik, hogy valóban szükség van a közbelépésünkre
és a segítségünkre egy olyan helyzetben, amelyen a közvetlenül érintett
felek nem tudnak változtatni, vagy amelyről nem tudnak megfelelően
kommunikálni. Ám az efféle törekvésekben két kockázat is rejlik. Egyrészt
a problémás helyzet másnak tűnhet kívülről, mint belülről. A helyzet
megítélése kiváltképp akkor torzulhat el, ha azt eltérő kulturális, társadalmi, gazdasági és egyéb szűrőkön keresztül vizsgáljuk. Erősen torzított
képet kaphatunk egy helyzetről, ha a saját értékeink és normáink alapján
értelmezzük és értékeljük azt. Még rosszabb a helyzet, ha a saját értékeinkre és észrevételeinkre alapozva közbelépünk, és az érintett felek
ezt nyomulásnak élik meg. Nem lehetünk biztosak abban, hogy mások
céljait nem eszközökként használjuk. Másrészt: Ha a figyelmünket egy
másik közösség problémáinak szenteljük, azt sugallhatjuk, hogy a saját
közösségünkben minden rendben van, ezáltal egyfajta felsőbbrendűséget közvetítünk. Tekintsük át együtt az értelmezést befolyásoló előítéleteket, illetve az erőviszonyok aszimmetriáját. Kezdjük az utóbbival,
a „privilégiumok” megvizsgálásával.

A PRIVILÉGIUMAIM MÉRLEGELÉSE

Aktivista körökben a privilégium szó alatt azokat az előnyöket értjük,
amelyeket születésünk körülményei és családunk helyzete következtében kapunk meg anélkül, hogy bármit tettünk volna a megszerzésükért. Ezekről az előnyökről gyakran nincs is tudomásunk. A „privilégiumokból” vagy előnyökből nem következik, hogy mi nem nézünk
szembe nehézségekkel vagy kihívásokkal, vagy, hogy a pénztárcánk
ne lenne üres a hónap végére. Például az a tény, hogy „franciának”
születtem, meglehetősen nagy mozgásszabadságot biztosít anélkül,
hogy bármit tettem volna ezért a kiváltságért: egyszerűen csak francia
szülők gyermeke vagyok, franciaként jöttem a világra. Egy európai
útlevéllel 170 különböző országba utazhatunk, egy orosszal 90-be, egy
szomáliaival csupán 5-be. Általában a privilégiumokkal élők kevésbé
tudják, hogy kiváltságos helyzetben vannak, mint azok, akiknek nem
rendelkeznek efféle előnyökkel. A privilégiumaink előítéleteket csempészhetnek a csapat más tagjaival kialakított kapcsolatainkba. Az előítéletek témakörét később részletesebben taglaljuk.

REFLEKTÁLÁS AZ ÉRTÉKEINKRE ÉS AZ ÁLTALUK OKOZOTT
TORZULÁSRA (ETNOCENTRIZMUS)
Európai ateista, feministákként szeretnénk a muszlim nőket megszabadítani a „burka elnyomásától”? Először fontos felmérni, hogy a szóban
forgó hölgyek szeretnék-e, hogy felszabadítsák őket, és hogy a miénkhez
hasonló nézeteket vallanak-e az emancipációról. Néha a saját, „szabadságról”, „nemről” vagy épp „individualizmusról” alkotott elképzeléseink befolyásolnak a helyzet értékelésében. Az etnocentrizmus fogalma
alatt az értendő, hogy a figyelmünk általában a saját közösségünkre
irányul – pl. olyan csoportokra, amelyeknek tagjai vagyunk, függetlenül
attól, hogy nemzeti, etnikai, vallási, szakmai vagy egyéb társadalmi csoportokról beszélünk. A valóságra a belénk nevelt értékrendszer alapján
tekintünk, és ez alapján értelmezzük, ezért más perspektívákat is ezek
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alapján vizsgálunk. A művészetekről, az aktivizmusról, és mellesleg a
kommunikációról és az együttműködésről alkotott képünket a kultúra
befolyásolja. Mások tőlünk eltérő módon láthatják ezeket a dolgokat.
Mielőtt bármibe belevágnál, azt javasoljuk, hogy szánj időt az
önálló kutatómunkára: olvass cikkeket vagy nézz meg pár, a szóban
forgó közösség tagjai által készített videót. Valószínűleg sok, az érintettek által létrehozott pedagógiai anyagot fogsz találni. Ha van olyan
barátod, akivel igazságtalanul bánnak (például a családja kötelezi a
fejkendő viselésére), tájékozódj, mielőtt általánosítanál: az ő esete nem
biztos, hogy mindenkire ugyanúgy vonatkozik. Ha a fejkendő viseletét
vesszük például, akkor meg kell értenünk, hogy csaknem annyi ok létezik
a kendő viselésére, ahány nő viseli... és nemcsak nők hordják.
"Egy másik példa: Az egyik partnerszervezetünk információi alapján
egy előadó kisebb bajba került amiatt, hogy a szexuális aktust imitáló,
daggering nevű táncstílust kifogásolta. A daggeringet egy dalában
kifogásoló művész a nők számára sértőnek látja ezt a táncot, mert szerinte a hódítás passzív tárgyaként definiálja őket, ezzel tárgyiasításukat
erősíti és akár megbocsáthatónak tekinti a szexuális erőszakot. Mégis
egyes, az afrofeminista csoportok kommunikációjában valamivel jártasabb kollégáink figyelmeztettek, hogy sok feminista fellép az ilyen
kritikák ellen, mert szerintük a táncstílust kifogásolók nincsenek mindig
tisztában annak zenei és kulturális hátterével."

VÁLOGASD MEG, MILYEN ÜGYEKÉRT SZÁLLSZ HARCBA –
ELŐBB NÉZZ KÖRÜL A SAJÁT KÖRNYEZETEDBEN!
Egy újabb példa, ahol megmutatkozik az emberi természet elfogultsága:
gyakran az, amit egy másik csoportban „rendkívül problematikusnak”
ítélünk meg (például a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatban), azért
érzékeny téma a számunkra, mert ugyanaz a probléma bizonyos szinten
a mi kultúránkban is megjelenik. Azok az európai nők például, akik a
leghangosabban kritizálják a „muszlim fejkendők” viseletét, maguk is
küzdenek olyan problémákkal, amelyek a nemek közötti egyenlőtlenségekből fakadnak. A haragodból és az érzéseidből megállapíthatod,
melyek számodra az érzékeny témák. Például figyeld meg, hogyan jelenik meg a közvetlen környezetedben a nemek közötti egyenlőtlenség:
sétálj a városban és keress olyan helyzeteket, amelyekben megnyilvánul
a probléma. Beszélj erről férfiakkal és nőkkel a környezetedben.
HOGYAN DOLGOZZ EGYÜTT AZ ÉRINTETT KÖZÖSSÉGEKKEL?
Ahhoz, hogy megértsd a kontextust, amelyben dolgozni fogsz, mindenképpen el kell kerülnöd a félreértéseket, és a valósághoz leginkább közel
álló tudást valószínűleg nem könyvekből fogod megismerni, hanem
maguktól az érintettektől. Néhány művész / artivista, akik sejtik, hogy
az érintettektől eltérően látják a helyzetet, gyakran az érintett közösség
tagjaitól szereznek információkat. Ez alapvetően jó ötlet, de bizonyos
kockázattal jár. Képzeld el, mit éreznél, ha egy jóhiszemű művész azzal
keresne meg téged, hogy tanulmányozni szeretné a mindennapi nehézségeidet, hogy segíthessen neked. Az effajta megkeresések olykor
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letámadóan hatnak, vagy ami még rosszabb, kukkolva érezhetik magukat
az érintettek. Kimerítő lehet valakinek, aki napi szinten szembesül az
ellene irányuló diszkriminációval, ha arra kérjük meg, hogy századszor
is mesélje el nekünk, miért rasszista, ha filmeken a fekete szereplőket
feketére suvikszolt arcú fehér színészek játsszák. Igazából nem az ő
feladata lenne, hogy minket érzékenyítsen. A kíváncsiság egy remek
eszköz, de figyeljünk arra, hogy ne lépjük túl a másik korlátait.

HOGYAN DOLGOZZUNK EGY HETEROGÉN CSOPORTTAL?

Mi több, egy csoportban mindig lesznek eltérő vélemények. Nehézséget
okozhat egy olyan téma vagy fókusz felvetése, amely a csoport minden
tagja számára releváns: néhányan közülük szívesen céloznák meg a
hivatalos politikát és döntéshozókat, míg mások inkább kimaradnának a
politizálásból és azokra a problémákra és emberekre koncentrálnának,
akikre hatással van egy bizonyos élethelyzet. A konszenzusos döntések
sokszor időigényesek, de nem mindig találunk olyan alternatívát, amely
ugyanilyen mértékben fenntartja a csoport elköteleződését és motivációját. Így nem esel abba a hibába, hogy esszencializálod, homogénnek
tekinted a csoportot: szükséges hogy figyelembe vegyük a csoporttagok
értékeinek, meggyőződésének és megjelenítésének a heterogenitását
– ahhoz, hogy lebontsuk azokat az előítéleteket, amelyeknek túlságosan
gyakran ki vannak téve.
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Meglehet, hogy artivista workshopok esetén az ideális felálláshoz valódi
horizontalitás és teljes egyenlőség szükséges, de ezeket roppant nehéz
megvalósítani. A legjobb, amit tehetünk, hogy törekszünk rá, és felhívjuk
a figyelmet az előítéletekre és akadályokra, amikkel szembesülünk. Ha
az aszimmetriákat nem tesszük egyértelművé, az feszültséghez és konfliktushoz vezethet, ami megmérgezi a csoport dinamikáját, de akár
konkrét konfliktusok is felmerülhetnek. Először vizsgáljuk meg, hogy
az egyenlőtlenségnek milyen okai lehetnek.
A különböző csoportok erőviszonyainak alakulása, illetve a folyamatban betöltött szerepük és ezek kölcsönhatásai egyaránt hatással
vannak a résztvevők közti kapcsolatra. Nézzük ezt meg közelebbről.
"A párizsi artivista workshopokat az Elan Interculturel fiatal alkalmazottai és
önkéntesei indították el. Az alkalmakat legtöbbször fiatal francia nők vezették
egy bevándorló férfi munkatársuk segítségével. Szinte az összes résztvevő
fiatal szenegáli vagy mali férfi volt. A résztvevők és a facilitátorok is a húszas
éveikben jártak. Az alkalmaink során számos olyan kihívást fedeztünk fel, amik
hatalmi vagy kulturális különbségekkel, társadalmi és szakmai státuszokban,
illetve erőviszonyokban mutatkozó különbségekkel hozhatók összefüggésbe."

KÜLÖNBÖZŐ CSOPORT-STÁTUSZOK
Ha tetszik, ha nem, egy csoportfolyamatba nem egyszerű egyénként
lépünk be: nem tudjuk levetkőzni magunkról azoknak a csoportoknak
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a jellemzőit, amikbe tartozunk, mivel ezek látszanak a bőrünkön, az
öltözködésünkön, a beszédünkön, a mozgásunkon. A csoportokra nem
tekintenek egyenlőkként: nem részesülnek azonos társadalmi elismerésben, különböző hierarchiákban helyezkednek el, és egyesek befolyásosabbak, mint a többiek. Bizonyos csoportokról (bevándorlók, hajléktalanok, fogyatékossággal élők stb.) közismerten negatív kép alakult
ki. Ezeken felül nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a bonyolult és
veszélyes jelenséget sem, hogy ugyanazon ember a dominancia vagy
a diszkrimináció több különböző formáját egyszerre is elszenvedheti. A
rasszizmus, szexizmus és a homofóbia összefonódásából olyan interszekcionális megkülönböztetés alakulhat ki, ami megakadályozza, hogy
meghallják az egyént – még egy érdekérvényesítő csoport esetében is.
Az egyes csoportokhoz nemcsak különböző értékeket rendel
hozzá a társadalmi reprezentáció; az információ tudattalan feldolgozásakor a társadalmi kategóriák alapján észrevétlenül is aktiválódnak a
sztereotípiák és az előítéletek. Lehet, hogy nem gondoljuk magunkat
rasszistának, de nagyon nehéz elengedni a szocializációnk részét képező
implicit üzeneteket, például a vacsoránál éveken keresztül ismételgetett „edd meg az ételt, Afrikában kis gyerekek éheznek” mondatot.
Ne felejtsük el: attól még, hogy nem vesszük észre az előítéleteinket
(szexizmust, rasszizmust stb.), még nem biztos, hogy valóban nincsenek.
Ez egy kellemetlen gondolat, még a szakmai identitásunkkal is szembe
mehet. Ugyanakkor nem az az egyik elsődleges célunk, hogy felhívjuk
a figyelmet a láthatatlan előítéletekre?
Az előítéletek kölcsönösek: mindannyiunkban van valamennyi, és
szerintünk szükséges beszélni róluk. A kimondatlan dolgok veszélyesek.
Mi úgy gondoljuk, hogy nem szabad félni a konfliktusoktól és a nehézségektől. Ebből a szempontból a művészet segítségével hatékonyan
kezelhetjük a kölcsönös félelmeinket.

KÜLÖNBÖZŐ SZEREPEK

Az erőviszonyokban lévő eltérések a különböző szerepekből is fakadhatnak: az artivista projektben vannak „facilitátorok”, „koordinátorok” vagy „művészek”, míg a többiek „csupán résztvevők” – ez
már önmagában különböző státuszokat alakít ki. Ennek megjelenik a
következő lépcsője is: a kezdeményezők valószínűleg fizetést kapnak és
egy szervező intézményt képviselnek, a szervezet résztvevők feletti politikai hatalmával együtt. A magasabb státusszal rendelkezők rendszerint
kevésbé veszik észre a hierarchia hatásait, és az alacsonyabb státuszban
lévők jobban érzékelik azokat. Viszont pusztán attól, hogy szeretnék
ignorálni a státuszok közti különbségeket, azok nem fognak eltűnni.
"A párizsi workshopunk néhány résztvevője egyszer megkérdezte, hogy
lehet az, hogy a facilitátor fizetést kap az együtt töltött időért, amíg ők, a
„résztvevők” nem kapnak. A résztvevők szempontjából a kérdés nagyon is
ésszerű volt: ugyanolyan idősek voltak, mint a facilitátorok, és igyekeztünk egy
együttműködő, barátságos környezetet kialakítani, a lehető legcsekélyebb
hierarchiával, mindent megtettünk azért, hogy elmossuk a különbségeket, de
mindeközben egy fontos különbség mégis megmaradt: ki az, aki fizetést kap
a munkáért, és ki az, aki nem."
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Egy artivista projektben a művésznek is hatalmi pozíciója van, ami
kockázattal járhat. Nem sokkal korábban már említést tettünk az
„etnocentrizmusról”, amely a szakmai identitásokra, vagyis a művész
identitására is alkalmazható. A nyugat-európai művészeti iskolákban
tanult művésznek vagy művészeti mediátornak saját elképzelése lehet
arról, hogy melyek a művészet „jó” és „rossz” formái, és melyek a tiltakozás megfelelő, kifinomult vagy hatékony formái. Ez olyan, mintha a mi
művészetünk az egyetemes művészeti evolúció szükséges csúcspontja
lenne, és mi jobban tudnánk, hogyan kell az artivizmust „jól csinálni”.
Azonban a művészetnek és a tiltakozásnak a mai nyugati artivizmuson
kívül egyéb formái is léteznek. Hogyan lehet áthidalni ezt a különbséget?
Mit jelentett ez a workshopjaink során?

EGYMÁST ERŐSÍTŐ STÁTUSZOK ÉS SZEREPEK A CSOPORTON
BELÜL
Egy szerencsés konstellációban a csoporton belüli státuszok és szerepek
többféle módon oszthatják csoportokra a tagokat, és ezek a csoportok
szembe mennek a meglévő sztereotípiákkal, például amikor az alacsonyabb státuszú csoportok tagjai facilitátorok és művészek, így magasabb státuszú szerepük van a közös munkafolyamatban. Egy kevésbé
szerencsés konstellációban éppen az ellenkezője történik: a magasabb
státuszú csoporttagok (pl. nem bevándorlók, heteroszexuálisok stb.)
látják el a magasabb szintű szerepeket. Ez tovább erősítheti a meglévő
megosztottságot, amelynek a megoldására stratégiát kell kialakítani.
"Párizsban szinte valamennyi résztvevő bevándorló volt, míg a vezető facilitátor
francia. Ezen kívül Párizsban élő bevándorlóként még csak éppen ismerkedtek a domináns kulturális mintákkal és igyekeztek alkalmazkodni azokhoz,
miközben próbálták összeegyeztetni a saját kulturális hátterüket az újjal. Ezt
a tevékenységet a workshopokon kívül és a workshopok során is folytatták.
A francia facilitátoroknak csak a workshopok idején kellett alkalmazkodniuk a
többi résztvevőhöz, ezután pedig nyugodtan lazíthattak és folytathatták régi
szokásaikat. Az, hogy a legtöbb résztvevő olyan országból jött, amely korábban
francia gyarmat volt, csak még jobban kiélezte az aszimmetriát. Meg kellett
értenünk, hogy ezek az aszimmetriák hogyan befolyásolták a workshopokban
a szociális dinamikát."

Az első lépés az egyenlőtlenségek és hatalmi aszimmetriák feltérképezése, de mi jön ezután? Hogyan romboljuk le ezeket?

KONKRÉT TANÁCSOK
Mindenekelőtt nem hisszük, hogy a heterogenitás vagy a kulturális
különbség fenyegető vagy negatív lenne. Éppen ellenkezőleg, a sokféleség egy potenciális erőforrás, azonban a facilitátornak / művésznek jól
fel kell készülnie a sokféleségből eredő kihívások leküzdésére. Ez egy
adok-kapok folyamathoz hasonlít: ha a projekten belül együtt kezdünk
el alkotni, mindenki részt vesz benne és profitál a gazdag kulturális
cseréből. Így várhatóan csökkenni fog a hierarchia, ha mindenki aktív
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résztvevő és alkotó.

IDŐ ÉS TÜRELEM, TANULJUNK MEG EGYÜTT LENNI

Az artivista projektek megszervezésében és megvalósításában az
idő és a türelem a legjobb szövetségesünk. A találkozók és a beszélgetések ideje nagyon fontos. Ez az a pillanat, amikor megszületik a
bizalom a szervezők és a résztvevők között. Ez teszi aztán lehetővé,
hogy mindkét csoport megbirkózzon a másik csoporttal szemben
táplált előítéleteivel, a társadalmi és kulturális különbségekkel. A
találkozók rendszeressége (például minden héten) biztosítja, hogy
mindenki személyesen, érdemben járuljon hozzá a munkához. "Egyedül gyorsabb vagy, együtt messzebbre jutunk." Párizsban nagyon
hasznos volt, hogy a közös workshopokat nem a konkrét artivista
célokkal kezdtük, hogy előbb megtanuljunk együtt lenni, így nem
hozunk meg fontos döntéseket idő előtt.
"Mielőtt belekezdtünk volna a párizsi artivista workshopokba, nem voltunk benne biztosak, hogy tetszeni fog-e a javaslatunk a résztvevőknek.
Abban biztosak voltunk, hogy érte őket igazságtalanság és tapasztaltak
egyéb társadalmi problémákat is, de azt nem tudtuk, hogy lesz-e kedvük
a művészet módszereivel dolgozni fel ezeket. Ezért hátraléptünk egyet, és
ahelyett, hogy egyből a közös artivista munkát ajánlottunk volna, csak azt
javasoltuk, díszítsük ki együtt az egyik közös helyiséget. Színes papírból
vágtunk ki leveleket és erdei hangulatot teremtettünk velük. Később, a
több hónap közös munka után, amely során szobrokat, színházat, filmet
csináltunk, sok résztvevő a színes leveleket találta a folyamat legművészibb
részének. Ki mondhatná, hogy nem volt igazuk?"

A FACILITÁTOROK HETEROGÉN CSAPATA

Ha facilitátor- vagy művészcsapattal dolgozol, akkor jó, ha a csapat
heterogenitásában minél hasonlóbb a résztvevők csoportjához.
Legrosszabb esetben fehér művészek / művészetközvetítők (csapata)
is tarthat workshopot fekete bevándorlóknak, de tisztában kell lenniük azzal a szimbolikus egyenlőtlenséggel, amit ez a felállás teremt.
A bevont művészeknek fel kell készülniük arra, hogy kulturális különbségekkel fognak találkozni, reflektálniuk kell a hatalmi pozíciókra
és a nemzeti vagy szakmai etnocentrizmusra. A közös munka megköveteli a művésztől / művészetközvetítőtől, hogy alkalmazkodjon
a résztvevők kulturális szokásaihoz és elképzeléseihez, különösen,
ha ő maga a domináns kultúrához tartozik, a résztvevők pedig nem.

MINDEN PONTON REFLEKTÁLJ AZ ETNOCENTRIZMUSRA
Ahelyett, hogy a bevándorlókat asszimilálnád az uralkodó társadalom
("nyugati", "francia", stb.) művészetfelfogásába, adj inkább teret
nekik, integráld a kevésbé látható, kevésbé nyílt elgondolásokat
is, figyeld meg, hogyan keverednek a különböző elképzelések, és
hagyd, hogy ebből új gondolatok fogalmazódjanak meg.
Az alkalmak elején a facilitátor és a résztvevők kössenek egyértelmű "workshop megállapodást", mutassatok rá a különbségekre
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a jogok, kötelességek és felelősségi körök között, és magyarázzátok is
meg ezeket.

BESZÉLJÉTEK MEG, KIK VAGYTOK EGYÜTT ÉS MIÉRT
Valamelyik ponton, talán nem a legelején, hanem amikor már kialakult
a bizalom, és mindenki nyíltan ki tudja fejezni a gondolatait, szánjatok
rá időt, hogy megfogalmazzátok, kik vagytok együtt és mit csináltok
együtt. Ez jó alkalom lehet arra is, hogy fényt derítsetek minden esetleges előítéletre és egyenlőtlenségre, és megbeszéljétek őket. Ha van
különbség a szerepek közt, beszéljetek róluk: magyarázd el, miért mások
a jogaink, kötelességeink, a felelősségünk. Derítsetek fel mindent, ami
alááshatja a közös munkát, ha kimondatlan marad. Ezt beemelhetitek a
rendszeres megbeszélésekbe is, így időről időre megvizsgálhatjátok,
hogyan fejlődtök együtt, mint csoport.
VIGYÁZZUNK, HOGY NE ESSÜNK A TÖBBSÉGI/KISEBBSÉGI
BŰNTUDAT CSAPDÁJÁBA
Vitassuk meg az aszimmetriákat, de ne legyünk a megszállottjai, és ne
hagyjuk, hogy bármilyen formában eluralkodjon rajtunk az ún. „fehér
bűntudat”/a „fehér emberek bűntudata”. Ez a fogalom igen hasznos
lehet a gyarmati múltból eredő egyenlőtlenségek megtárgyalásához. A
párizsi projektnél francia nők kezdeményezték az artivista tevékenységet, és nagyon is tisztában voltak a francia gyarmatosítás kimondatlan
nyomaival és az abból következő erőviszonyokkal. Kiváltképpen azért,
mert a résztvevők Maliból és Szenegálból, vagyis korábbi francia gyarmatokról származtak. Viszont a hatékony munka útjába állhat, ha a vállunkra
vesszük a történelem terheit, és a gyarmatosítás utáni domináns fél szimbolikus képviselőiként átengedjük magunkat a bűntudatnak. Ez a bűntudat egy énközpontú, negatív érzelem, amely általában leblokkoláshoz
vezet, ha interkulturális közegben próbálunk együttműködni másokkal. A
„fehér bűntudat” magában hordozza a kockázatot, hogy sokkal inkább
az elfogadás és a megbocsájtás elnyerésére koncentrálunk, mintsem
arra, hogy változtassunk tetteinken és gondolkodásmódunkon. Ezzel
megakadályozzuk magunkat abban, hogy részt vegyünk az egyenlőtlen
kapcsolatok lebontásában, hogy aztán azokon túllépve együtt konkrét
megoldásokat találjunk ki (Judith Katz).
Ha egyszerre vagy szervező és egy kisebbség tagja, találd meg
azt az egyensúlyi helyzetet, amelyben még kényelmesen, ugyanakkor
kellően hitelesen be tudod tölteni a szereped, és el tudod magyarázni a
helyzeted. Nem kell elhallgatni a különbségek és az elnyomás meglétét
a többséghez tartozó résztvevők kedvéért. Viszont az sem vezet előre,
ha vissza-visszatérünk az elnyomás témájára olyan résztvevőkkel, akiknek
nincs ilyen tapasztalata.
ÁTJÁRÁS A „PROFESSZIONÁLIS” ÉS A SZEMÉLYES IDENTITÁS
KÖZÖTT, BIZONYOS HATÁROK KÖZÖTT
Készülj fel arra, hogy esetenként ki kell lépned a művészi és ifjúságsegítői hivatásos szerepkörödből, és magánemberként is részt kell
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venned a projektben, hogy szorosabb kapcsolatot építhess ki a
résztvevőkkel. Ezek a szerepköri határátlépések kétséget kizáróan
gazdagították a workshopjainkat, azonban a kollégáknak meg kellett
tanulniuk, hogy hol a határ. Meddig és milyen helyzetekben tegyék
magukat elérhetővé a résztvevők számára? Válaszoljanak-e üzenetekre és hívásokra hétvégén, vagy akár éjfélkor? Keressenek-e közös
elfoglaltságot a privát életben? Stb.
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Mik a projekt céljai? Min legyen a fő hangsúly az artivista workshopokban? A résztvevők egyéni fejlődése és az alkotás öröme, vagy az
alkotások művészi értéke a fontosabb? Hogyan találjuk meg a tökéletes
egyensúlyt? Milyen hatást szeretnél elérni a projekttel? Kire/mire szeretnél hatást gyakorolni?
Ezeket a kérdéseket már az elején fel kell tenned, mert befolyásolják a tervezett projekt alakulását. Jól követhetően megadják a projekt
alapjait, és ez segíteni fog abban, hogy teljes nyíltsággal közvetítsd
a résztvevők felé a projekt céljait, az elérni kívánt hatást és a projekt
lehetséges jövőjét.
Az artivizmus alapkoncepcióját gyakran kapcsolják össze a kislépéses aktivizmussal abból a szempontból, hogy mindkettő felhívja a
figyelmet a társadalmi egyenlőtlenségekre és a diszkriminációra a nyilvánosság előtt. Ha művészetként tekintünk az artivizmusra, jelentős
művészi szabadságra tesz szert, ugyanakkor veszít a felé irányuló figyelemből. Nem mindig veszik komoly politikai beavatkozásnak (hiszen
ez csak művészet). Felmerül tehát annak a dilemmája, hogy milyen
hatással számolhatunk. Az a projekt szándéka, hogy változást idézzen
elő a társadalomban, vagy egyszerűen csak le akarja rántani a leplet
a társadalom egy problémájáról? Reflektáljon közvetlenül a valóságra,
vagy alternatívákat vázoljon fel? Legyen-e a projekt a változás aktív
résztvevője? Milyen reakció várható rá?
Szóba jöhet az a cél, hogy hatást gyakoroljon a politikai és társadalmi környezetre. De akár az is, hogy egy csoportot, közösséget
hozzon létre, és kapcsolatépítésre ösztönözzön: a párizsi artivista projekt
értékéhez nagyban hozzájárult a Les Grands Voisins lakói között formálódott közösségi szellem. A projekt ezen felül kapcsolatot teremtett egy,
a helyszínen működő szervezet (Elan) és a lakók között, amely azelőtt
nem létezett, hiába éltek/dolgoztak a felek ugyanott.
Egy artivista projekt azt az érzetet keltheti az emberekben, hogy
egy csoporthoz, mégpedig a résztvevők közösségéhez tartoznak. A
közösséghez tartozás érzése elősegíti a résztvevők és a szervezők közötti
kölcsönös bizalom kialakulását. Ezen felül biztonságos közeget hoz létre,
és magabiztosabb egyéni identitások kialakulásához járul hozzá. Ez
nagyon hasznos akkor, ha kisebbségi csoportokkal dolgozunk együtt.
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T
Ahogy korábban írtuk, ahhoz, hogy egy artivista vállalkozás autentikus
és gyümölcsöző legyen, elsősorban kölcsönös tanulási folyamatként
gondoljunk rá, amely – amennyire csak lehetséges – a horizontalitáson
és a közös alkotáson alapul. Persze könnyű azt mondani. Itt van néhány
példa arra, hogy milyen kihívásokkal találkoztunk, és hogyan győztük
le azokat.

MIT TEGYÜNK, HA A RÉSZTVEVŐK NEM KEZDEMÉNYEZNEK?
Teremtsük meg a közös döntéshozás feltételeit / értsük meg a csendet
Minden workshopunk alkalmával voltak olyan pillanatok, amikor a
résztvevők nem fejezték ki egyértelműen kívánságaikat, vágyaikat. Ez
általában nem azt jelentette, hogy nincsenek vágyaik. Inkább arra a
tényre mutatott rá, hogy a kérdés megértéséhez még nem áll minden
információ a rendelkezésükre, vagy hogy mi nem a megfelelő kérdést
tettük fel.
A közös döntéshozás könnyen változhat üres formalitássá, ha a
csapat egy része rendelkezik a szükséges szókinccsel, adottságokkal
és magabiztossággal, a csapat másik fele pedig nem. A közös alkotást
megelőzően szükség van az információ és tudás kölcsönös átadására
(művészek, művészeti közvetítők a résztvevőknek, illetve a résztvevők
a művészeknek, művészeti közvetítőknek) és az erőviszonyok alapos
átgondolására, hogy a résztvevők érezzék: valóban kifejthetik a véleményüket.
NÉHÁNY KONKRÉT ÖTLET:

➙ Rendszeresen ellenőrizd, hogy valóban érthető-e, mit csináltok és
kik vagytok együtt. A döntéshozást építsétek be a művészi folyamatba.
Keress szemléltető és játékos módot arra, hogy feltárjátok a lehetőségeket, amikről döntenetek kell. Reflektálj az indirekt üzenetekre (lehet,
hogy ezek az érdeklődés hiányára vagy egyet nem értésre utaló jelek, de
a résztvevők túl udvariasak, hogy ezt explicit módon megfogalmazzák?).
➙ Egy kibontakozó közösség (kezdeményezők és résztvevők) számára
érdekes lehet egy saját szótár megalkotása, például a tagok által beszélt
különböző nyelvek szókincsének összekeverésével. Add meg a jelentését
azoknak a „szakszavaknak”, amelyek a szakmai résztvevők számára már
természetesek, de a kívülállók számára érthetetlenek.
➙ A párizsi workshop során azt javasoltuk a résztvevőknek, hogy
készítsenek egy artivista ábécét saját megérzéseik és lakóhelyükön
szerzett tapasztalataik alapján. Ennek érdekében meggyőződtünk róla,
hogy mindenki megértette az összes fogalmat. Ez a feladat - amely
később számos plasztikus alkalmazáshoz vezethet - egy fontos lépés
volt a csoport közös nyelvének együttes létrehozásában. Lehetővé teszi
a résztvevők számára egy saját költői kifejezésmód megalkotását és
egy olyan szókincs elsajátítását, amelyet a későbbi viták és workshopok
során felidézhetnek.
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EGYENSÚLY-TEREMTÉS A FOLYAMAT ÉS AZ EREDMÉNY
KÖZÖTT
A művészi közvetítés / a közösségi művészeti projektek gyakran
őrlődnek fel a folyamatra való fókuszálás és az eredményre való
fókuszálás látszólagos ellentéte közt. Ez megtörténhet kortársak által
irányított projektekben is, ahol a fiatalok igyekeznek elkerülni a konfliktusokat: lemondanak az eredményekkel kapcsolatos elvárásuktól a
csoport harmóniája kedvéért.
"A budapesti workshopokra való felhívást nagyrészt közösségi oldalakon
keresztül osztottuk meg, a résztvevők toborzása során a kulcsszavak egyike
az „aktivizmus” volt. Az első workshopon észrevettük, hogy a csoport tagjai
nagyrészt olyan fiatalok, akik tettre készek, mivel nem elégedettek a jelenlegi társadalmi-politikai rendszerrel, de szándékaik, bátorságuk, érzékenységük egyes témák iránt (mint a feminizmus, környezet, lakhatási problémák) nagyon különbözőek korábbi tapasztalataik miatt (csak 1-2 főnek volt
kapcsolata társadalmi mozgalmakkal, a legtöbbjük életében csak egyszer
volt tüntetni). Ez befolyásolta együttműködésünk folyamatát: a közös munka
során a résztvevők nem tettek javaslatokat erősebb (politikai) felhangú
tettekre, sem olyanokra, amelyek konfliktust vagy feszültséget kelthetnek az
emberek között, vagy felmerült a teljes sikertelenség kockázata. A kreatív
kampányok fő célja inkább az volt, hogy teret adjanak a párbeszédre olyan
emberek számára, akik máshol nem tudnak beszélgetni. De ki mondja, hogy
a kislépéses aktivizmus nem."

Ez nem feltétlenül probléma: egy artivista folyamatban a „kislépéses
aktivizmus” (lásd bővebben lentebb) hiteles cél lehet. Mindamellett
még mindig jobb egyértelműen kimondani egy döntést, mint ha a
döntés azért születik meg, mert vonakodunk az érzékeny kérdések
megvitatásától.

A FOLYAMAT LOGIKÁJÁNAK ÚJRATÁRGYALÁSA
Ha jó csokis sütit akarunk készíteni, először óvatosan összedolgozzuk
a vajat és a csokoládét, csak ezután adjuk hozzá a tojásokat és a lisztet. A dolgok logikus sorrendben követik egymást. Úgy gondoltuk,
hogy az artivizmusunk folyamata is hasonló: először mélyebb társadalmi jelenségeket és problémákat vitatunk meg, majd félretesszük
őket, megismerkedünk a művészet különféle eszközeivel, példákat
találunk kreatív megmozdulásokra, és majd csak akkor használjuk
a témákat és eszközöket együttesen nyilvános akciókra, ha teljes
eszközkészlettel rendelkezünk.
Budapesten több résztvevő is kinyilvánította a workshop-folyamat végén vagy akár közben, hogy nagyon szívesen dolgoznának
valamin, legalább egy nagyon kis kampányon vagy akción, és készek
kombinálni a többnyire egyéni tanulási folyamatot a kooperatív
tervezéssel és megvalósítással (közösen viszünk véghez egy akciót).
Javasoljuk, hogy ne halogassátok az akciókat addig, amíg a kifejezés
eszközei tökéletessé nem válnak. Hajtsatok végre kisebb jelentőségű
akciókat művészek vezetésével, és az ilyen tapasztalaton alapuló és
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alkalmazott tanulás segíteni fog a résztvevőknek abban, hogy megtegyék a lépést a tervezéstől a cselekvés felé.
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A horizontális megközelítés magában foglalná az átláthatóságot és a
szándék, a kontextus, és a munka keretének egyértelműségét. Például
az artivista projekt egy nagyobb projekten, intézményen vagy speciális
helyen stb. belül zajlik. Hogyan biztosíthatjuk az optimális átláthatóságot? A mi esetünkben az Artivism ifjúsági workshopok az Erasmus+
projekt nagyobb adminisztratív entitásán belül zajlottak, négy szervezet
közötti együttműködésre alapozva.
Ha workshopjaid nagyobb intézményekhez tartoznak/ nagyobb
projektek részei, tedd ezt nyilvánvalóvá még akkor is, ha inkább érzed
tehernek, mint “privilégiumnak”, és próbálj meg bevonni más résztvevőket a szerepek esetleges felcserélésével / módosításával. A kontextust
azért is a résztvevők tudomására kell hozni, hogy elkerüljük az esetleges
csalódásokat, ha az megváltozna.
" Amikor Párizsban elindítottuk ezt a dolgot, úgy tűnt, hogy a résztvevőket
nem érdekli a workshopok tágabb „adminisztrációs kontextusa”, amely egy, az
Erasmus plusz program által finanszírozott európai szintű együttműködés volt.
Bár a munka kezdetén erre kifejezetten felhívtuk a figyelmet, nem úgy látszott,
mintha ez bárkit különösebben érdekelne. Ám néhány hónappal később, amikor
két facilitátorrészt vett egy madridi találkozón, a résztvevők nehezményezték,
hogy csak a facilitátorok utazhattak, és a résztvevők közül senki sem. Nem
vettük észre, hogy volt egy fordulópont, amikortól a résztvevők elkezdték
magukénak érezni a projektet, és egyidejűleg készek voltak felfedezni a tágabb
adminisztratív környezetet."

A kezdetektől fogva egyértelmű kell, hogy legyen a résztvevőknek,
hogy ez egy rövid kaland egy bizonyos projekt keretein belül, vagy
lesz-e önálló folytatása is.
"Budapesten 9 hónapos együttműködést követően lezártuk a projektperiódust,
a résztvevők azonban kinyilvánították, hogy folytatni kívánják a közös munkát.
Szükségünk van-e csoportvezetőre (mint a korábbi csoportvezető / tréner /
művészeti mediátor)? Nyitottak vagyunk új tagok felvételére? Ha igen, mik a
kritériumok, ki dönti el, hogy ki csatlakozhat? Hogyan tervezzük meg a döntéshozatal folyamatát? Milyen gyakran találkozunk? Hol? Szükségünk van-e anyagi
támogatásra (közösségi finanszírozás? pályázatok benyújtása? adományok
gyűjtése?), vagy ha minden önkéntes alapon történik, akkor megmarad a szabadság, és több energia marad az artivista akciók kivitelezésére? A facilitátor
folyamatosan dolgozott azon, hogy fokozatosan megszabaduljon irányítói
szerepétől, kiossza a tennivalókat, bátorítsa a résztvevőket arra, hogy vegyék át
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a kreatív akciók felett az irányítást, hogy együtt képessé tegyék az embereket
és csoportot arra, hogy átvészeljék leválást a projekt világáról. Ebben a komplex helyzetben az egyértelműség és az átláthatóság döntő jelentőségűek"

S O T O K A T, É S

M

Kiket akarsz megszólítani? Milyen hatást kívánsz elérni a projekteddel?
Fel szeretnéd hívni valamire a figyelmet, vagy kritizálni akarsz valamit,
amin szerinted változtatni kell? Szeretnéd, hogy a projekted reakciót
váltson ki a célközönségből? Ha igen, akkor milyen reakciót? Erőszakos
és elutasító reakcióval is találkozhatsz, amire jobb felkészülni.
Az artivista projektedet a résztvevők és a szervezeted érteni
fogják, de ezen felül érdekes, vagy akár szükséges lehet, hogy a társadalmi-politikai üzenetedet megoszd a külvilággal is. Az artivizmusban a
művészet hatásos eszközeivel fejeznek ki vagy utasítanak el egy politikai
eszmét, és ezen művészeti végtermékeknek (poszter, fotókiállítás, köztéri
művészet, demonstráció, színházi darab stb.) közönségre van szüksége,
hogy benne éljenek a társadalomban. Artivista projektjeink során minden workshopnak (Nottinghamben, Madridban, Budapesten, Párizsban)
megvolt a maga témája, ebből kifolyólag a saját célközönsége is – a
közönséget pedig mindig erősen jellemezte az a hely vagy társadalmi
közeg, amelyre hatást próbáltunk gyakorolni. Nincs tehát aranyszabály
arra, hogyan érd el a közönségedet vagy hogyan népszerűsíts egy kampányt, ám először fel kell tenned magadnak néhány lényeges kérdést.

KI A KÖZÖNSÉGED?
Egy változás előidézéséhez valószínűleg szélesebb közönséghez szeretnél szólni, vagy nagyobb hatást akarsz gyakorolni a külvilágra, amelyben élsz. A „kampány” alatt az volt a fő célunk, hogy megosszuk a
projektünket külsőbb körökkel – főleg érintettekkel, azaz olyanokkal,
akiknek a viselkedése változást hozhat a választott témákban. A célközönség lehet egy közintézmény, egy magáncég, annak a kerületnek
a lakói, ahol tevékenykedsz, vagy a társadalmad minden polgára. Azt
ajánljuk, hogy olyan közönséget válassz, amelyet közvetlenül elérsz a
csoportoddal. Így el lehet kerülni azt az érzést, hogy „amit teszünk,
az csak egy csepp a tengerben”, ami nem értékeli megfelelően a projektedet és a résztvevőket.
HOGYAN SZERETNÉL SZÓLNI A KÖZÖNSÉGEDHEZ?

Talán ez a legnagyobb kihívás: nem mindegy, hogyan szólsz a közönséghez, ugyanis ez befolyásolja a rájuk gyakorolt hatást és a reakciójukat. Mielőtt használsz egy stratégiát – megnyerés, együttműködés,
egyezkedés, provokáció stb. – fontos tisztában lenni az előnyeivel és
a veszélyeivel. Az emberek két szinten értelmezik az üzeneteket: tartalom szintjén („miről beszélsz?”) és érintettség szintjén („hogyan hat
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rám, amit mondasz, ki vagyok én abban, amit mondasz?”). Amikor az
embereket ellenfélként kezelik, akkor általában ellenállnak és magukat
védik, de ha szövetségesekként tekintenek rájuk, akkor hajlandóak a
párbeszédre és a változásra.
A düh ajándék: erőteljesen nyilvánul meg, és néha szükséges a változáshoz és a figyelem felkeltéséhez. Az éles, intenzív hangnem és képek
hatékony kommunikációs eszközök lehetnek. A szatíra, a sokkolás és a
vita is meggyőzően hathat a közönségre, akár még a médiamegjelenést
is eredményezhet, de légy óvatos, mert lehet, hogy ezek a módszerek
nem mindig a projekted malmára fogják hajtani a vizet.
Ezért meg kell vizsgálni, hogy az üzenet megfogalmazása milyen pozícióba helyezi a közönséget. Érezhetik-e úgy – közvetlenül vagy közvetetten –, hogy vádoljuk őket az általunk kifogásolt probléma miatt?
Csak akkor kelts vagy sugallj bűntudatot, ha az indokolt, szükséges és
helyénvaló. Ha általánosítva hibáztatsz, a támadó megközelítés védekező
reakciót válthat ki a közönségből: nem meggyőzöd, hanem ellenállásra
készteted őket. Találd ki, hogyan tudnád úgy kifejezni a dühödet és
haragodat, hogy a többiek ne ellenségnek, hanem lehetséges szövetségesnek tűnjenek a csatádban. Ha a párbeszéd elindítása a célod, és
úgy érzed, van rá esély, hogy létrejöjjön, akkor válaszd a finom meggyőzés módszereit: használj befogadóbb nyelvezetet, vond be aktívan
a közönséget a vitába. Sose becsüld le a humor erejét!

MILYEN REAKCIÓT SZERETNÉL KIVÁLTANI?
A projekted hatását meghatározhatja, hogy mennyire képes arra
ösztönözni a nyilvánosságot, hogy elkötelezze magát és változtasson
a viselkedésén és az értékein. Így tehát az akciód – többé-kevésbé
erőteljes – választ provokálhat.
Ha szeretnél visszajelzést kapni, egy olyan formátumot vagy helyet
érdemes találnod, ahol a közönség eléggé biztonságban érzi magát
ahhoz, hogy kifejthesse a véleményét. Az előző projektekben úgy tapasztaltuk, hogy a pozitív visszajelzések félénkek, de gyakran közvetlenek
voltak, míg a negatív véleményeket általában spontán módon fejezték
ki, azonban nem annyira közvetlenül.
Összefoglalásképpen tehát, az artivizmus alkotásainak nyilvánosságra
hozatala biztosan számos pozitív szemponttal fogja gazdagítani a projektedet. A résztvevők elismerést kapnak a munkájukért cserébe, az
ötleteid elterjednek a társadalomban, talán még hatást is gyakorolhatnak az emberekre és nagy változásokat indíthatnak el. Bár ehhez a
lépéshez figyelembe kell venni bizonyos kockázatokat, egy gyönyörű
és jelentőségteljes folyamat marad, amely visszahozza a művészet társadalmi szerepét.
A RÉSZTVEVŐKRE GYAKOROLT HATÁS
A közönségünk mindenekelőtt a projektben részt vevő társalkotók csoportja: politikai gondolatokat nyilvánítanak ki és személyes véleményüket
terjesztik a csoporton belül. Ezért részletesen meg kell vizsgálnunk a
kampány rájuk gyakorolt lehetséges hatásait.
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A KISZOLGÁLTATOTT CSOPORTOKBÓL SZÁRMAZÓ RÉSZTVEVŐK VÉDELME
Ha a résztvevők kiszolgáltatott helyzetben vannak és bizonyos típusú
elnyomásnak vannak kitéve, a facilitátornak garantálnia kell, hogy a
kampány nyilvánosságra hozatala a számukra nem fog aránytalan
kockázattal járni az önkifejezési, önvédelemi képességeikhez és
erőforrásaikhoz viszonyítva. Néha az anonimitás szükségessé válhat
annak érdekében, hogy a résztvevőket megóvja a durva elutasítástól.
Néhány probléma őszinte kinyilvánítása elutasítást válthat ki abból a
csoportból, amely a kritika célkeresztjébe kerül – különösen, amikor
olyan kisebbségi csoporttal dolgozol együtt, amellyel egy nagyobb
csoport már eleve elutasítóan bánik. Az artivizmus a tiltakozásról és
a társadalmi és politikai viszonyok elítéléséről szól, mindazonáltal a
résztvevők kiszolgáltatottá teszik magukat a nyilvánossággal vagy a
saját közösségükkel szemben, és kockázatot vállalnak, ha rámutatnak
arra az ellentmondásos helyzetre, amelyben élnek.
A KISZOLGÁLTATOTT CSOPORTOK KÉPVISELETE
Gondolkodj el azon, hogy a kampány milyen hatással lesz a csoport
és az ügy képviseletére: lehet bármilyen hátrányos következménye? Feldühödhetnek miatta az emberek vagy a döntéshozók és
az álláspontjukat nem kívánt irányban módosíthatják? Mi több, egy
alacsony művészi minőségű kampány csak erősítheti az arról a társadalmi csoportról kialakult negatív képet, amely azt készítette,
és lekicsinylő megjegyzésekhez vezethet („ezek csak menekültek
alkotásai...”)
Például Párizsban necces volt arra biztatni a résztvevőket,
hogy megvitassák és kritizálják az életkörülményeiket a Les Grands
Voisins területén – hiszen ez talán az egyetlen olyan hely, ahol
biztonságban élhetnek. Ez némi konfliktushoz vezethetett az egyesületekkel, amelyek a lehető legtöbbet dolgoztak azon, hogy ezt a
helyet jobbá tegyék.
HATÁS A KÖZÖSSÉGEN BELÜLI KAPCSOLATOKRA
Ha a résztvevőket a saját közösségük képviselőinek tekintik, figyelembe kell venni a saját közösségükön belüli biztonságukat is. A
résztvevők a saját közösségükön belüli elutasítást kockáztatják, ha
elvállalják az egész közösség képviselőjének a szerepét – a közösség hozzájárulása nélkül. Vagy ha olyan álláspontokat védenek,
amely nem egyezik a közösség többi részének a véleményével:
ösztönözhetjük-e a résztvevőket arra, hogy műveket alkossanak
vagy kifejezzék a véleményüket olyasmiről, amit a saját csoportjukon belül általában nem beszélnek meg? Milyen kockázatokkal jár
ez a számukra?
ÉS MOST…LEGYÉL ARTIVISTA!
Köszönjük, hogy megoszthattuk veled a tapasztalatainkat! Reméljük, ez alkalmat adott neked arra, hogy néhány kérdést feltegyél
magadnak és elgondolkozz a saját vágyaidon, kapcsolataidon és
módszereiden. Kívánjuk, hogy ugyanannyi szenvedéllyel és kíváncsisággal vágj neki ennek az utazásnak, mint ahogy mi is tettük. Jó
artivistáskodást!
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