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A Budapest Art Brut Galéria gyűjteményes kiállítása.
A Budapest Art Brut Galéria célja, megismertetni,
elfogadtatni az art brut művészeket és művészetüket a
műértő nagyközönséggel, a művész társadalommal és
a művészeti élet véleményformáló képviselőivel
azáltal, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosít
számukra. Az alkotók a társadalom több rétegéből
kerülnek ki, de fontos azonosság közöttük, hogy
egyikőjük sem képzett művész és mindegyikőjük a
társadalom
valamelyik
hátrányos
helyzetű
csoportjának tagja.
A pszichiátriai ellátásban részesülő személyek, akik a
betegségük előrehaladtával egyre nehezebb szociális
helyzetbe kerülnek, emberi kapcsolataik beszűkülnek,
sokszor még a családjuk támogatását is elveszítik. A
betegekre jellemző a zárkózottság, bizalmatlanság és
az önbizonytalanság. A betegek gyógyulási folyamatára
és rehabilitációjára a gyógyszeres és pszichoterápia
mellett bizonyítottan jó hatással van a művészi alkotás
és a létrehozott produktumok környezet által történt
elismerése és elismertetése. Ma már az alkotás és az
alkotás folyamata a gyógyítás szerves részévé vált.
A kreatív és művészetterápia során a terapeuta az ép
személyiségrészre építve a személyiségen belül a
gondolati- és gyakorlati-cselekvéses képességek
sajátos összerendezettségét hívja elő és fejleszti, ami
lehetővé tesz valamilyen szintű alkotást a beteg
számára. A betegek legnagyobb része az alkotási
folyamatot mint a végeredményhez vezető utat éli meg
és az alkotás, mint végeredmény a sikeresen
befejezett munkát jelenti. Ez a folyamat lehetőséget ad
az alkotónak megszabadulni a belső szorongásaitól,
félelmeitől, esetleg megtestesíteni a hallucinációit,
illetve kifejezni művészeti eszközökkel aktuális
érzelmeit, lelki állapotát.
Amíg egyes modern festők a kezüket az érzelmek által
hagyják irányítani, és csak később látják, hogy mivé
válik alkotásuk, addig a pszichiátriai betegek gyakran
élő személyekként kezelik az általuk alkotott figurákat,
illetve teljesen függetlenítik magukat az alkotástól, az
irányítást gyakran a festett tárgynak adja át, és úgy
várnak az üzenetre, mint az általuk alkotott személy
rabszolgája.
Kiállítás helyszíne:
Tabán Teázó
Cím: 1013 Budapest, Attila út 27.
További információ
Budapest Art Brut Galéria
Lucza-Vígh Erna
Mobil: 20/825-0128
e-mail: galeria@psych.sote.hu

