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Upphaf borgarlistasagna

Borgarlistaögurnar eru einn af fimm hlutum verkefnisins ,,Stuðningur við samfélagsþróun í

borgum og í þéttbýli með aðferðum borgarlistakennslu” sem þróað var innan ramma

Erasmus+ áætlunarinnar frá því í mars 2021 til febrúar 2023.  Fimm samstarfsaðilar standa að

verkefninu frá Austurríki, Bretlandi, Íslandi, Portúgal og Slóveníu sem hafa sameiginlega

starfað að því  markmiði að styðja jaðarsett og ófaglært fólk innan samfélagsins með

starfsemi og hugmyndum um listmenntunar í borgarumhverfi.

Öll starfsemi borgarlista verkefnisins tengist stefnumótandi sýn á félagslega inngildingu og

valdeflingu fullorðinna borgarbúa sem eru ófaglærðir og jaðarsettir í  samfélaginu.

Samantektin byggir á  ítarlegri rannsókn sem gerð var í samstarfslöndunum fimm og gefur

greinargott yfirlit um þjálfunarleiðir og aðferðafræði á  myndböndum ásamt stefnumótun,

sem er afrakstur ráðstefna á vegum þáttökulandanna fimm og evrópsks málþings sem

haldið var í Vínarborg.

Fyrsta skref verkefnisins  var að bera kennsl á innlendar og þverþjóðlegar þarfir málaflokksins

og þær áskoranir sem tengjast  jaðarsetningu á sviði menningar og menntunar sem og

árangursvísa sem tengjast  listmenntun fyrir íbúa í borgarumhverfi út frá þverfaglegum

sjónarmiðum og fjöltyngi. Með grunnrannsókn á þverfaglegri og fjöltyngdri listmenntun fyrir

borgarbúa buðum við leiðbeinendum, sem stunda  listkennslu á þessu sviði,  að deila reynslu

sinni,  þörfum og  áskorunum sem þeir standa frammi fyrir í starfi sínu með jaðarsettu fólki

og samfélögum sem eiga undir högg að sækja. Við rannsóknina var notast við spurningalista,

viðtöl og rýnihópa við að safna gögnum sem síðan voru sett saman og gefin út í skýrslu í

október 2021.

Borgarlistasögurnar eru annar af fimm hlutum verkefnisins. Það er samantekt á

niðurstöðum rannsóknarinnar og er ætlað fyrir alla þá sem hafa áhuga á að fræðast um

núverandi aðstæður sem og nýja strauma og stefnur er varða listmenntun fyrir borgarbúa,

félagslega aðlögun með listsköpun og kennsluaðferðum sem eru innblásnar af þverfaglegri

nálgun og fjöltyngi.

Borgarlistasögurnar innihalda tuttugu sögur frá listamönnum og leiðbeinendum í

listkennslu sem starfa víðsvegar um Evrópu. Frásagnirnar eru af listrænu ferli  þeirra,

áskorunum og árangri í að bæta líf fullorðinna borgarbúa, sem eru ófaglærðir og jaðarsettir í

samfélaginu, með listsköpun.
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Borgarlistasögurnar og gerð þeirra

Tilgangurinn með borgarlistasögunum er að efla skilning okkar á því hvað listmenntun fyrir

borgarbúa er öflugt tæki til félagslegrar þátttöku og valdeflingar fyrir ófaglærða einstaklinga

sem eru jaðarsettir í samfélaginu. Von okkar er sú að sögurnar geti leitt til vitundarvakningar

um félagslega útilokun sem stafar af fjöltyngi og þeim miklu möguleikum sem einmitt

fjöltyngi og listmenntun getur haft til þess að sigrast á mörgum félagslegum áskorunum í

borgarumhverfi.

Hugmyndin og skilgreiningin á borgarlist er sú að allar birtingarmyndir hennar sem settar

eru fram í opinberu rými, krefjist hvorki listrænnar né menningarlegrar fagmennsku af þeim

sem skapa hana og að hún sé öllum þegnum samfélagsins opin til þátttöku. Í því tilliti og

samhengi tölum við um borgarlistir sem afurð borgarlistamenntunar sem búin er til með

aðferðum listkennslu. Menntunin felur bæði í sér stuðning við listrænan þroska þátttakenda

og skilning á svæðisbundinni og alþjóðlegri list og menningu í borgum með þátttöku

fjölbreytilegrar íbúasamsetningu.

  Samstarfsaðilarnir fimm að verkefninu hófu vinnuna með ítarlegri rannsókn sem gerð var

árið 2021 í Austurríki af EDUCULT, í Portúgal af Proportional Message, í Stóra Bretlandi af

FilmWorks Trust, í Slóveníu af ZRC SAZU og Reykjavík Ensemble á Íslandi. Þetta alþjóðlega

samstarfsteymi lagði spurningakönnun fyrir yfir 200 þátttakendur og tóku yfir tuttugu og

fimm umfangsmikil einstaklings- og hópviðtöl við kennara og leiðbeinendur listkennslu. Úr

gagna-og upplýsingasarpinum völdu samstarfsaðilarnir, hver um sig,  fjórar sögur inn í

frásagnarit borgarlistasagna, sem þóttu lýsandi fyrir staðbundið samhengi verkefnisins og

veita lesendum innblástur og innsýn í raunveruleika kennslu í borgarlistum. Hver frásögn

felur í sér lýsingu á innlendum aðstæðum og ráðleggingum í samhengi hvers lands fyrir sig.

Í frásögnum aðildarlandanna er einnig að finna almennar ályktanir og sjónarhorn á þær

þverþjóðlegar frásagnir sem urðu á vegi okkar auk þess sem sem finna má árangursríkar

aðferðir og ráðleggingar um aðgerðir sem gagnast í listkennslu í borgarlist fyrir ófaglærða

íbúa sem er jaðarsettir í samfélaginu.

Samantekt frásagnarritsins er tileinkað sjálfstætt starfandi fagfólki á lista- og menningarsviði

og þeim sem starfa við samfélagsþjónustu og félagsráðgjöf. Þessir aðilar hafa með ástríðu

sinni og skilningi á viðkvæmum aðstæðum jaðarsetts fólks í  samfélaginu, látið gott af sér

leiða með því að ýta úr vegi félagslegum og menningarlegum hindrunum, einstaklinga,

hópa og samfélaga, sem oftar en ekki búa á láglaunasvæðum og við félagslega einangrun

sem útilokar þátttöku í listsköpun og menningu.
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Austurríki: Rokk og ról, Amadeus!

Fulltrúar klassíkinnar í Vínarborg, eins og tónskáldið Mozart eða hin tilkomumikla

byggingarlist austuríska keisaraveldisins, er venjulega það fyrsta sem kemur upp í hugann

þegar maður veltir fyrir sér austurrískum menningarafrekum, þó að menningararfleifð

Austurríkis sé auðvitað mun ríkari.

Í Vínarborg býr yfir 1/5 hluti austurrísku þjóðarinnar. Höfuðborgin skipar sérstakan sess og

merkingu í huga okkar vegna sögulegrar áherslu á listir og menningu, en borgir eins og

Salzburg, Linz og Innsbruck eru henni litlir eftirbátar. Fyrir utan klassíska tónlist, óperur,

leikhús og söfn býður austurrískt borgarlíf upp á ótrúlega fjölbreytt úrval af listviðburðum og

menningu auk listfræðslu fyrir almenning á öllum aldri, bæði af hálfu stórra

menningarstofnana og smærri listastofnana.

Helstu áhættuþættir jaðarsetningar í listum og menningu Austurríkis eru lítil

tungumálakunnátta, lágar tekjur og lágt menntunarstig. Það sem kemur á óvart er að það er

ekki skortur á tækifærum til þátttöku sem veldur vandræðum heldur skortur á vitneskju íbúa

á tækifærunum sem bjóðast, sem er helsti þátturinn í því að draga úr aðgengi þeirra á að

njóta borgarlistkennslu. Þegar fólk talar ekki ríkjandi tungumál, getur það farið á mis við

mikilvægar upplýsingar auk þess sem hætta er á að það fyllist óöryggi og ótta við fordóma,

sem er stór hindrun að yfirstíga. Því miður skortir flestar litlar listastofnanir fjármagn og

mönnun til að bjóða upp á og auglýsa viðburði sína á staðbundnum tungumálum, eða til að

ná til hópa sem eru útilokaðir af öðrum ástæðum.

Listir veita möguleika á því að yfirstíga samskiptahindranir. Dans, tónlist, leiklist og myndlist

eru tjáningarform sem ná út yfir mörk tungumálsins. Skapandi og listræn tjáning, eins og

látbragð, svipbrigði og líkamstjáning eru brúarsmiðir samskipta. Þess vegna eru

viðmiðunarmörk og markhópsmiðuð samskipti lykilatriði til að efla félagslega þátttöku í

gegnum borgarlistmenntun. Tjáning, túlkun og listræn samskipti  geta þannig nýst sem

stefnumótandi tæki í fræðslu og tengingu á meðal ólíkra þjóðfélagshópa.

Lagið „Rock Me, Amadeus“ eftir austurríska tónlistarmanninn Falco, setti hið heimsfræga

tónskáld Wolfgang Amadeus Mozart í nýtt listrænt samhengi við samtímann. Í útgáfu Falcos

er tónlistarsnillingurinn,  sem var uppi á 18, öld látinn birtast á pönksenunni í Vínarborg, sem

„virtúós“ og „rokkgoð“. Með því að setja Mozart í þetta óvænta samhengi skapaði Falco nýja

og skapandi tengingu á  milli hefðbundins  menningarfyrirbæris og nútíma borgarlífsstíls og

sýndi þannig hvernig hægt er að túlka menningararfleifð  á mismunandi hátt.

  Hér á eftir fylgja fjórar frásagnir frá Austurríki um það hvernig borgarlistkennsla og þverfagleg

listræn tengsl geta leitt til góðs árangurs, með teknu tilliti til tungumálaþátta.
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Dansar þú list?

Hefur þú einhvern tíma farið í gallerí eða á safn til að dansa? Örugglega ekki. Myndlistarsalir

eru yfirleitt hljóðlát og nánast hreyfingarlaus rými sem bjóða okkur að staldra við og ígrunda

það sem fyrir augu ber.

Það er þó hægt að fara aðrar leiðir og með því að tengja myndlist við margvísleg

tjáningarform opnast nýir reynsluheimar. Þetta er sú nálgunin sem KOMM! valdi að tileinka

sér, en KOMM! er þvermenningarlegur og fjöltyngdur faghópur innan lista- og

menningargeirans og tungumálakennara sem talar þýsku sem sitt annað tungumál og eiga

aðsetur í Vínarborg.
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Í vinnustofum eins og „Dansar þú list?“ eiga samskipti sér ekki aðeins stað með orðaskiptum,

heldur með „tungumáli listarinnar“: hreyfingu, látbragði, klæðaburði o.s.frv. Tilraunir með

dans og tungumál sem nálgun til að bregðast við dadaískri og súrrealískri list leiðir af sér

tengslamyndandi hreyfingar þátttakenda sem eru í senn sjálfsprottnar, skapandi og

sniðugar.

Þátttakendur fræðast um verkin sem sýnd eru, fá kynningu á kynjamálum,  ræða saman og

fá nýja innsýn. Í kjölfarið endurtúlka þeir verkin á sinn eigin hátt með látbragðsleik og

hreyfingum við taktmæli. Þátttakendur í vinnustofunum læra, finna upp og nota

mismunandi tjáningarform sem renna svo saman í ný samskiptaform.

„List er tjáning sem endurspeglar lífsreynslu okkar, og tekur á sig

margvíslegar birtingarmyndir,“ segja stofnendur KOMM.

Dans tengir fólk saman og brýtur niður bæði tungumálalegar og félagslegar hindranir.

Umræður og samskipti þátttakenda um listaverk, þvert á getu þeirra og túlkun, hvetur til og

stuðlar að reynsluskiptum.

Rætt var  við Ramonu Rieder og Mareike Heitman, stofnendur og listkennara KOMM!

(www.komm.wien) félag með aðsetur í Vínarborg sem heldur námskeið með

þýskunemendum, aðallega á söfnum, sem sameinar tungumála- og listkennslu. Einnig er

boðið upp á þjálfun fyrir kennara og þjálfun í hugmyndavinnu fyrir stofnanir.

http://www.komm.wien
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Í lokin verður alltaf tónlist

Fyrir Hönnu, nema og DJ á Firefly Club, er það mikilvægasta í lífinu að njóta lífsins og gera

það sem gleður hana mest sem er að búa til tónlist.

„Þetta er eins og meðferð fyrir mig: þegar ég er sorgmædd gleður tónlistin

mig, ég syng sorgina í burtu. (...) Þegar ég var níu ára lést móðir mín. Tónlist

hjálpaði mér að sigrast á sorginni, og gerir það enn!“

Fólk með vitræna og líkamlega fötlun glímir við mikla útskúfun og fordóma og er einn af

jaðarsettustu hópum samfélagsins. Þetta á einnig við um tónlistarbransann og skapandi

iðnað. Christoph Sackl og Sebastian Gruber ákváðu að grípa til aðgerða og árið 2012 stofnuðu

þeir Firefly Club.

Sjálfseignarstofnunin þjálfar fólk með vitræna fötlun til þess að verða plötusnúðar og starfar

síðan sem umboðsaðili þeirra fyrir bókanir. Markmið þeirra er að brjóta niður fordóma

gagnvart fötluðum einstaklingum innan skapandi greina. Með því að styðja við reynsluskipti

fólks með og án fötlunar vilja þau leggja sitt af mörkum til þess að stuðla að heimi án

aðgreiningar.

Að koma Firefly Club á laggirnar og viðhalda starfseminni hvorki var, né er, alltaf auðvelt.

Helsta áskorunin hefur verið að finna fjármagn fyrir verkefnið, sem oft er litið á sem „gott en

ekki nauðsynlegt“. Einnig eru væntanlegir viðskiptavinir oft með fordóma og forðast að bóka

plötusnúð sem er fatlaður, eða þeir ráða þá eingöngu af ímyndar- og markaðsástæðum.

Þrátt fyrir það hafa plötusnúðar Firefly Club þegar spilað á helstu klúbbum Vínarborgar, auk

þess að koma fram á stórri austurrískri tónlistarhátíð. Fyrir Sebastian, einn stofnenda
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samtakanna, var þetta verkefni ein markverðasta reynslan á starfsferli hans.

Hækkandi sjálfsmat er sýnilegt á meðal þátttakenda, þá sérstaklega þegar þeir eru á sviði.

Félagslegi þátturinn er mörgum þeirra líka mikilvægur sem felst í því að þeir komast meira

út á meðal fólks. Verkefnið hefur auk þess mikil áhrif á áhorfendur: hindranir víkja úr vegi og

ný tengsl myndast á milli fatlaðra og ófatlaðra. Sumir nemanna þróa einnig með sér

áframhaldandi áhuga á tónlist. Innan hópanna ríkir eining og samheldni og skilningur á

mismunandi fötlun. Tungumál eru ekki ráðandi samskiptamáti því sumir þátttakenda tjá sig

án orða og eiga samskipti með látbragði eða hljóðum. Fjöltyngi birtist þannig í mismunandi

samskiptaleiðum. Í vinnustofum og við þjálfunina eru þátttakendur ekki beittir neinum

frammistöðu-þrýstingi, eða eins og Christoph, einn stofnendanna, segir:

„Erfiðleikastigin eru mismundandi því allir geta gengið eins langt og þeir

geta og vilja, en í lokin verður alltaf tónlist“.

Rætt var  við Christoph Sackl, meðstofnanda og formann Firefly Club (www.fireflyclub.at).

Sjálfseignarfélagið þjálfar fólk með vitræna fötlun til að verða plötusnúðar og starfar síðan

sem umboðsaðili umbjóðenda sinna.

http://www.fireflyclub.at
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Vin í borginni

Borgarlífið markast af miklum hraða og nafnlausu fólki sem gengur fram hjá hvort öðru og

hverfur fyrir næsta götuhorn eða inn í næstu byggingu. Oft skortir opin og aðgengileg

almenningsrými sem tilvalin eru fyrir mannamót og  samfélagsuppbyggingu.

Mais, nemandi í arkitektúr og samfélagsstjórnandi, sem flutti frá Sýrlandi til Vínarborgar, telur

borgara- og íbúafundi nauðsynlega fyrir félagslega inngildingu og sjálfbærni. Hluti af starfi

hennar hjá Fremde werden Freunde (þ.e. „útlendingar verða vinir“), er hönnun á notalegum

samastað fyrir fjölmenningarleg samskipti í almenningsrými Vínarborgar, sem er

framtak fyrirtækisins að félagslegri inngildingu.

Í samstarfi við opinbera aðila og sjálfboðaliða hafa þau byggt upp vin í Vínarborg fyrir fólk til

að hittast og byggja upp ný vinasambönd sem býður einnig upp á möguleika til

gróðurræktar. Samkomustaðnum var gefið heitið Freunde Diwan sem vísar í bókastæðurnar

á staðnum sem innihalda bækur á mörgum tungumálum sem töluð eru í Vínarborg. Þar á

meðal eru bækur á arabísku, ensku og þýsku. Diwan er orð úr arabísku og þýðir

samkomustaður, staður vinátturinnar.

Frá upphafi framkvæmdarinnar, með stuðningi trésmíðaverkstæðis, hefur Freunde Diwan

verið hannaður útfrá menningar- og fræðslugildi staðarins.
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„Auðvitað getur verið betra að fólk búi yfir þessari verkfærni, en mín reynsla er

sú að það sé skemmtilegra þegar fólk hefur hana ekki og kemur bara af því

að það hefur áhuga á því að taka þátt. Þetta snýst heldur ekki um að byggja

meistaraverk, heldur um það að búa til rými fyrir fólk til þess að hittast og

mynda tengsl.“ segir Mais.

Samhliða uppbyggingu staðarins er Freunde Diwan vinin nýtt sem sumarstaður viðburða

Fremde werden Freunde eða Ókunnugir verða vinir, félagsskapar sem býður upp á kaffihús,

tungumálanám, upplestur, bóka- og skákklúbb, um leið og gerð er tilraun til að þess að gera

Vín að ennþá grænni og meira aðlaðandi borg. Fjöltyngi og þvermenningarleg samskipti

hafa sérstaka þýðingu. Þetta er staður þar sem hugmyndir um borgaralega þátttöku eru

ræddar og framkvæmdar og líka bara staður til að hlæja og slaka á saman.

Rætt var við Mais Msto, nema í arkitektúr og samfélagsstjóra, sem starfar hjá Fremde

Werdenfreunde (www.fremdewerdenfreunde.at), framtaki um félagslega þátttöku.

Samtökin standa að ýmsum verkefnum, þar á meðal uppbyggingu á vin í borginni innan

almenningsrýma, áætlun um þvermenningarlega háskólakennslu ásamt fleiru.

http://www.fremdewerdenfreunde.at
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Bara djamm

Hvernig er hægt að ná til hópa sem tilheyra ,,heitum reitum” (hotspots) samfélagsins og erfitt

er að ná til, eins og fíkniefnaneytendur og flóttamenn, og fá þá til þess að taka þátt í

borgarlistamenntun? Fjölmiðlunarhönnuðurinn og listamaðurinn Peter Hutter, og

samstarfsfélagar hans hjá Konverter samtökunum, bjóða upp á námskeið í hljóðblöndun í

almenningsrýmum eða í opnum listkennslurýmum í Graz til þess að ná til fjölbreyttra hópa.

Fólk sem berst við fíkn stendur oft frammi fyrir tilgangsleysi og tómleikatilfinningu í lífinu og

segir að það finni ekki gleði í að gera það sem það áður naut að gera þegar þau voru edrú. Að

sögn Peters er þörf á að endurvekja áhuga þessa fólks og móta starfsemi með þeirra þarfir í

huga.

Í hljóðgervla-smiðju Peters mætti bæði fólk með fíkn og háskólanemar sem og

tónlistarmenn til þess að djamma saman. Þannig tókst honum að koma fólki saman, úr

mismunandi þjóðfélagshópum, sem hafa ólíkan menntunar- og félagslegan bakgrunn og

mismunandi samskipta- og hegðunarmynstur.

Önnur leið sem Peter hefur notað er að koma sér fyrir á opinberum stöðum með barnavagn

sem búið er að breyta í hljóðblöndunarstöð.  Þar á hann í  samskiptum við fólk úr ólíkum

áttum sem talar mismunandi tungumál og kennir því hvernig á að nota hljóðfærið og

jamma með því:
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„Að blanda tónlist hefur virkað mjög vel sem samskiptamáti án

tungumálanotkunar [...] Í gegnum þessi samskipti verða til sameiginlegar

tilfinningar því sá sem spilar tekur strax eftir viðbrögðum hlustenda við

hljóðblönduninni sem leiðir til jákvæðra samskipta, gleði og ákveðinnar

nándar. Í fyrsta skiptið sem þau spila[...] læra þau eitthvað nýtt um

hljóðgervilinn, án þess að átta sig á því .“

Amid, ungur maður frá Afganistan, laðaðist að farand-hljóðgervli Peters. Þótt þeir töluðu ekki

sama tungumálið byrjaði Amid fljótlega að búa til sína eigin hljóðhönnun, sem þróaðist út í

spuna-samspil á milli þeirra með því að bregðast við hljóðum hvors annars.

„Það var eins og nýtt samtalsform fæddist á milli tveggja manna, sem koma

úr ólíkum menningarheimum. Við hlógum mikið saman og fannst við

tengjast sterkum böndum. Ég hitti Amid aldrei aftur, en eftir situr sú

tilfinning að þessar kringumstæður eigi mikilvægan þátt í því að brjóta niður

múra og hafi jákvæð áhrif á manneskju sem alla jafna er útilokuð frá þátttöku

frá opinberum vettvangi.”

Með því að gera rafhljóðfæri aðgengileg er hægt að hafa uppbyggjandi áhrif á  sjálfsskynjun

einstaklinga, brjóta niður félagslegar hindranir og skapa nýja félagslega hvata. Þetta gerist

,,bara" með því að nálgast hvort annað og djamma saman.

Rætt var við listamanninn Peter Hutter, sem ásamt Konverter (www.konverter.cc), sem

rekur hljóðblöndunarsmiðjur í ýmsu samhengi, þar á meðal í opnum rýmum eins og í

almenningsgörðum og með fólki sem berst við fíkn.

http://www.konverter.cc
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Niðurstöður Austurrískis

  Sögurnar fjórar af borgalistkennslu frá Austurríki eru sprottnar upp úr félagslegu og

menningarlegu samhengi sem ríkir í landinu. Nálgun listamannanna, sem rætt var við, sýna

fram á árangursríkar aðferðir sem má yfirfæra í nýtt staðbundið samhengi.

Mikilvægur þáttur samskipta er að mætast á jafningjagrundvelli og að sýna fólki virðingu og

skilning. Umfram allt er mikilvægt að vera meðvituð um að inngilding og aðlögun kallar á

mismunandi leiðir fyrir ólíka markhópa. Þannig getum við leitt til valdeflingar,

sjálfsákvörðunar og sjálfstrausts einstaklinga og hópa og gert þeim kleift að skapa eitthvað í

sameiningu sem þau finna að skiptir máli og er mikils metið.

Annað sem þessar sögur eiga sameiginlegt og sýna fram á er hversu árangursrík sú leið er að

eiga bæði samskipti sem fara fram án orða og að notast við fjöltyngd samskipti. Það er

meðvituð ákvörðun að láta tungumálahindranir ekki koma í veg fyrir félagsleg samskipti. Í

stað þess vinnum við markvisst saman að því að hrinda þeim úr vegi. Samskipti án orða

ásamt tungumálakennslu hafa reynst farsæl nálgun til þess að ná árangri.

Eitt æðsta markmið inngildingar í menningarstarfi er að leiða saman ólíka hópa. Að vissu

marki er hægt að ná tökum á því með því að samþætta fjölbreytta hópa í gegnum

almannatengsl, íbúastarf og með sértækri markhópamiðun. Þannig er hægt að draga úr

fordómum gagnvart mismunuðum hópum og vinna gegn jaðarsetningu þeirra.

  Sýnt hefur verið fram á að viðeigandi viðmiðunarmörk og hindrunarlaus aðgangur að

menningarverkefnum hefur úrslitaáhrif á þátttöku ýmissa hópa. Ef hægt er að draga úr

útilokunarþáttum eins og aðgangseyri og eintyngi ásamt því að  sjá til þess að þátttakendur

upplifi hvorki óöryggi né ótta við að vera dæmdir, er hægt að skapa jákvætt andrúmsloft sem

gerir gæfumuninn við að byggja upp gott samfélag.

Samt sem áður eiga margir austurrískir frumkvöðlar og samtök, sem starfa á menntasviði

borgarlista, fjárhagslega erfitt um vik. Þetta er klárlega ein stærsta áskorun málaflokksins.

Þrátt fyrir að Mozart hafi sannarlega verið pönk- og rokkgoð síns tíma og skilað af sér

glæsilegu framlagi til austurrískrar og evrópskrar menningar var tónlistarsnillingurinn samt

stórskuldugur við lánadrottna. Staðreyndin sú að menntunarverkefni í borgarlist bera

hámarksárangur í því að bæta félagslega og menningarlega velmegun samfélagsins. Aftur á

móti skila þessi verkefni ekki fjárhagslegum hagnaði, þess vegna þurfa þau fjárstuðning.
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  Stóra-Bretland: Leiðir til breytinga

Londin er alþjóðleg og auðug heimsborg. Hún er ein af dýrustu borgum heims að búa í.

Fátækt er meiri í London en á nokkru öðru svæði eða landi Stóra Bretlands, og fjölmargir

Lundúnabúar eiga í erfiðleikum með að ná endum saman. London er líka menningarlega

fjölbreyttasta landsvæðið. Yfir 35% af heildarfjölda íbúa landsins af erlendum uppruna búa

þar, eða 3 milljónir af 8 milljón íbúum Lundúna, þar sem meirihlutinn er frá Indlandi,

Pakistan, Póllandi og Rúmeníu.

Í London eru mörg hundruð söfn og gallerí, þúsundir leiklistarsýninga og tónlistarsviðburða

auk kvikmyndasýninga, menningarviðburða og listahátíða, í boði ár hvert. Þrátt fyrir allt þetta

framboð er það fátækt, tungumálaörðugleikar og sú tilfinning að tilheyra ekki samfélaginu

sem kemur í veg fyrir að jaðarsett fólk taki þátt í listum og listkennslu.

Fyrir utan hefðbundið listnám í breskum skólum er námsframboð í borgarlistum orðið að

rótgróinni hefð. Flest þessara samfélagslistaverkefna eru rekin af góðgerðarsamtökum og

eru undir stjórn listamanna. Starfsemin er alla jafna fjármögnuð af góðgerðar- eða

félagasamtökunum sjálfum en lítið um bein framlög og fjármagn frá breskum stjórnvöldum.

Stærsta áskorun góðgerðarsamtaka sem starfa með jaðarsettustu samfélagshópunum er

skortur á fjármagni til starfseminnar.  Þar af leiðandi eru verkefnin takmarkaðri að umfangi

og tíma. Aðeins örfáir aðilar eru með starfsemi í fleiri en einni borg og geta með því móti haft

víðtækari áhrif. Þar að auki er þátttaka í listum sárlega lítil meðal fólks af svörtum og asískum

uppruna og meðal þeirra sem tilheyra minnihlutahópum, sem stafar af af þeim misskilningi

að starfsemin sé „ekki fyrir þau“.

Þrátt fyrir þessar takmarkanir eru árangurinn af starfseminni stórkostlegur. Okkur er öllum

kunnugt um hversu mikinn áhrifamátt listin hefur á fólk og hversu dýrmæta færni og örvun

hún skilar. Þeir sem standa að þessum verkefnum upplifa áhrifamátt listarinnar daglega og

deila sín á milli og á landsvísu.

Eftirfarandi frásagnir af borgarlistmenntun frá Bretlandi sýna fram á hvernig hægt er að

takast á við áskoranir með listina að vopni sem skilað hefur margvíslegum árangri. Sögurnar

lýsa því hvernig má draga úr félagslegri einangrun jaðarsettra samfélagshópa með því að

veita þeim nýja færni sem skilar sér í félagslegum breytingum.
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Að ýta undir félagslegar breytingar

„Brexit þjóðaratkvæðagreiðslan leiddi í ljós djúpan klofning í bresku

samfélagi. Næst á eftir koma vandamál er varða fólksflutninga, þá

sérstaklega flóttamanna. Niðurstaðan leiddi í ljós að hluti samfélagsins tekur

sér það leyfi að móðga og jafnvel ráðast á samfélög flóttamanna,“

segir John Martin, listrænn stjórnandi Pan Intercultural Arts.

Pan hefur í mörg ár unnið með hópum ungra innflytjenda, flóttamanna og hælisleitenda,

sem hafa orðið fyrir áfalli vegna stríðsátaka, ofbeldis, pyntinga og þeirrar erfiðu reynslu að

vera á flótta. Eitt einkenni áfallastreituröskunar getur birst í því að ímyndunaraflið minnkar

vegna þess að viðkomandi neyðist til þess  að takast á við tilvistarleg vandamál, sem síðar

geta valdið erfiðleikum við að skipuleggja lífið, treysta fólki og að tjá framtíðarþrár.
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"Listirnar eru frábær leið til að endurheimta sköpunargáfuna í gegnum

leiklistaræfingar, raddspuna og hlutverkaleiki í öruggu rými þar sem fólk

getur deilt hugmyndum sínum og fengið að þróast og vaxa." Segir John.

Listrænir leiðbeinendur Pan Intercultural eru með margvíslegan bakgrunn í tónlist, spuna og

líkamsleikhúsi. Þeir vinna fúslega með mörg tungumál innan hópanna með sýnikennslu,

glettni og hvatningu án íþyngjandi aðkomu túlka:

"Við vinnum aðeins á ensku með aðferðum sýnikennslu, með skýrum og

hægum leiðbeiningum, látbragði, líkamlegri nálgun og með hermileikjum.

Við leyfum önnur tungumál, ef til staðar eru þátttakendur sem geta þýtt á

jafningjagrundvelli, en forðumst að undirhópar myndast út frá mismunandi

tungumálum. Hins vegar hvetjum við þátttakendur til að spinna á sínu eigin

tungumáli með því að segja sögur og koma með lög svo að þeir geti

upplifað flæði og frelsi innan eigin tungumáls."

Tilraunaverkefnið Building Bridges fór fram í háskóla í Lundúnum. Þátttakendum var skipt í

tvo hópa, innflytjendur og einstaklinga úr heimabyggð. Hóparnir unnu í sitthvoru lagi og

sameinuðust síðan til að deila hugmyndum sínum og til þess ræða „annarleika“. Hóparnir

rannkönnuðu hvað felst í eigin sjálfsmynd og hvernig fólk bregst við sjálfsmynd annarra. Þau

skoðuðu líka hatursorðræðu og jákvæða orðræðu og hvernig það er að búa í

fjölhyggjusamfélagi, eins og Lundúnum.

Rætt var við John Martin, listrænan stjórnanda, og stofnfélaga Pan Intercultural Arts

(www.pan-arts.net) sem rekur samfélagsverkefni í þjónustu við flóttamenn, fylgdarlausa

ólögráða hælisleitendur, kvenkyns eftirlifendur mansals og ungt fólk í kringum

glæpastarfsemi.

http://www.pan-arts.net
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Að breyta frásögninni

Þegar Lara Parmiani kom til Bretlands frá Ítalíu fyrir tuttugu árum, þá ung leikkona og

leikhúslistakona sem vildi freista gæfunnar í heimsborginni, átti hún í erfiðleikum með að fá

aðalhlutverk á leiksviði vegna ítalska hreimsins, þrátt fyrir að tala reiprennandi ensku. Þó

Lundúnir hefðu heimsborgaralegt yfirbragð endurspeglaðist það ekki í leikhúsunum á West

End. Erlendir hreimar af vörum leikenda heyrðust ekki á sviðinu, en ef svo bar undir var það

ávallt skopstæling á erlendum þjóðernum eða nokkuð sem heyrðist í svo sem eins og einni

textalínu lítils aukahlutverks.
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Lara fann margt sameiginlegt með öðrum listamönnum sem ekki voru breskir og stofnaði

með þeim LegalAliens leikhúsið sem hefur náð góðum árangri sem jaðarleikhús. Þetta

alþjóðlega leikfélag notar skapandi leiðir leikhússins til að ræða félagsleg vandamál og

stjórnmál til þess að hafa áhrif og kalla fram breytingar. LegalAliens vilja breyta frásögninni

um fólksflutninga og „flóttamannakreppuna“ í Bretlandi. Í sviðsverkum þeirra má sjá leikara

af ólíkum uppruna sem tala með mismunandi hreim sem sýnir áhorfendum allan þann

fjölbreytileika sem býr í landinu.

LegalAliens hófu svo að bjóða upp á ókeypis leiklistarnámskeið sem gera farandfólki,

flóttamönnum og hælisleitendum kleift að læra ensku með aðferðum leiklistar og hitta um

leið aðra sem deildu sama bakgrunni og áttu við svipaðar áskoranir að stríða. Námskeiðin eru

öllum opin, óháð tungumálakunnáttu og reynslu og fara fram í Haringey hverfinu í

Tottenham, einu fjölbreyttasta og fátækasta hverfinu í Norður-London. Námskeiðin eru

öllum opin, óháð enskukunnáttu eða reynslu. Þátttakendur hittast í öruggu rými, læra og

eignast nýja vini í gegnum skapandi samskiptaleiðir leiklistarinnar.

,,Mörg samfélög innflytjenda halda sig saman og hópast inn á ákveðin svæði sem

þýðir að tækifærið til að læra og tala ensku takmarkast all verulega.“

Einfaldar leiklistaræfingar, frásagnir og spuni hvetja til samræðna á skemmtilegan hátt.

Raddæfingar (framsögn, öndun og framburður) byggja upp sjálfstraust og hjálpa fólki, sem

er feimið og hrætt, við að tala. Þátttakendur eru hvattir til að búa til sögur og segja frá og æfa

sig í ósjálfráðum skrifum. Hefðbundnar leiklistaraðferðir (eins og „endurtekningar“ Meisners

eða „spennuástand“ Lecoqs) eru kenndar til að þróa talfærni og sjálfstraust. Hóparnir nota

útdrætti úr samtíma- og klassískum leikritum til að æfa lestur, byggja upp orðaforða og til að

nota í persónusköpun.

Rætt var við Lara Parmiani, listrænan stjórnanda og stofnfélaga LegalAliens

(www.legalalienstheatre.com) sem er alþjóðlegur leikhópur, stofnaður og stjórnað af

konum, sem hafa sest að í Bretlandi. Leikhópurinn starfar með listamönnum óháð

uppruna, þjóðerni og tungumáli. Meðlimir LegalAliens starfa meðvitað að virkri

inngildingu og sýnileika leikhúslistafólks af erlendum uppruna.

http://www.legalalienstheatre.com
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Tónlistin bjargar

Lundúnir hafa að geyma mörg tekjulægstu og fátækustu svæði Bretlands, svo ekki sé

minnst á félagsleg vandamál eins og glæpi, eiturlyf og áfengisneyslu. Young Urban Arts

Foundation (YUAF) var stofnað af Kerry O'Brien en skapandi listir og tónlist, þá sérstaklega

Jungle og drum 'n' bass varð henni til bjargar frá erfiðri æsku.

"Tónlist bjargaði lífi mínu þegar ég var að alast upp. Ef ég hafði ekki orðið MC

eða tónlistarflytjandi, veit ég ekki hvort ég væri á lífi í dag?"

Eftir að hafa náð velgengi á tónlistarsviðinu sem „Lady MC“, ákvað Kerry að gefa

nærsamfélagi sínu til baka.  Með stofnun YUAF og með tónlistina að vopni hefur hún getað

kveikt nýja von í hjörtum ungs fólks og hjálpað því að brjótast út úr félagslega erfiðum

aðstæðum. Frá stofnun, árið 2009, hefur YUAF liðsinnt yfir 20.000 ungmennum.

Eitt af lykilverkefnum YUAF er keyrandi hljóðver eða svokallaður Media Bus, sem er rúta sem

búin er að breyta í hljóðver og keyrir inn í jaðarsett íbúðarhverfi Lundúna. Hljóðversrútan er til

afnota fyrir ungt fólk, sem jafnan erfitt er að ná til, þar sem það býr við bág kjör og skort á

þjónustuaðgengi.
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Starfsfólk YUAF og ungir leiðbeinendur sem þar vinna eiga svipaðan bakgrunn og

skjólstæðingar þeirra. Hljóðversrútan er til þess gerð  að aðstoða ungt fólk við að gera

tilraunir með tónlistarhæfileika sína, takast á við félagslegar hindranir og þróa skapandi færni

með tónlistarframleiðslu, jákvæðri textasmíð, hljóðrituðum upplestri, raddupptökum og

söng.

„Við erum ekki bara að tryggja ungu fólki öruggan samastað á meðan það

skemmtir sér, heldur erum við líka að búa til griðastað fyrir það til að öðlast

nýja færni og vinna úr tilfinningum sínum.”

Með því að hlusta á endurgjöf ungs fólks og með tilliti til Black Lives Matter hreyfingarinnar,

stofnaði YUAF Black History tónlistarsmiðjuna samhliða tónlistarframleiðslu- og textagerð.

Það er vettvangur fyrir ungt fólk til að tjá tilfinningar sínar og lífsreynslu af

kynþáttafordómum í öruggu og  styðjandi umhverfi sem hefur haft uppbyggjandi áhrif á

andlega líðan þeirra.

„Ég finn hvernig sköpunarkrafturinn flæðir um mig í tónlistarsmiðjunni” er

haft eftir skjólstæðingi YUAF.

.

Rætt var við Jessica Ortiz, samstarfs- og fjáröflunarstjóra YUAF (www.yuaf.org). Hlutverk

Young Urban Art Foundation er að valdefla ungt fólk og styðja við velferð þeirra með

tækifærum í listsköpun og menningarþátttöku sem tryggir þeim sýnileika og áheyrn sem

mark er tekið á.

http://www.yuaf.org
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Tölum um geðheilsu

,,Oft er litið á fólk með geðheilsuvandamál sem sjúklinga sem haldnir eru

alls konar sjúkdómseinkennum. Mannleg tengsl á milli lækna og sjúklinga

er ábótavant auk þess sem fólk með geðrænan vanda mætir líka fordómum

innan nærsamfélagsins," segir Sandra Griffiths, stofnandi samstarfshópsins Red Earth

Collective.

Þau hjá Red Earth Collective nota listina til að örva samræður um geðheilbrigðismál á meðal

jaðarsettra og innan kynþáttavæddra samfélaga í Birmingham. Samstarfshópurinn vinnur

með ýmsum aðilum, iðkendum og listamönnum við að búa til viðburði og vinnustofur sem

nota leiklist, tónlist og kvikmyndir sem umræðugrundvöll til að vekja athygli á málefnum

þeirra og fara gegn ríkjandi staðalímyndum. Þannig ná þau árangri við að bæta geðheilsu og

velferð umbjóðenda sinna. Sameiginlega hafa þessir samstarfaðilar skapað vettvang sem

vinnur gegn mismunun  jaðarsetts fólks á aðgengi og úrræðum við

geðheilbrigðisvandamálum. Þar að auki bjóða þau upp á fræðslu um hvernig megi átta sig á

að um geðheilsuvanda sé að ræða og hvetja fólk til þess að ræða eigin líðan.
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Á lista-og geðheilbrigðis-hátíðinni, Bedlam Arts and Mental Health Festival, sem haldin var í

Birmingham árið 2021, leiddi Red Earth Collective átta vikna verkefni með þátttöku sex

fullorðinna einstaklinga af svörtum kynþætti sem eiga það sameiginlegt að búa yfir erfiðri

lífsreynslu vegna geðheilsuvanda. Viðleitni verkefnisins var að skapa tækifæri fyrir þessa

menn til að deila reynslu sinni með áhorfendum hátíðarinnar út frá einstaklingsbundinni

reynslu þeirra og getu í textaskrifum og sviðsframkomu.

„Við skoðum gaumgæfulega þá fordóma sem einstaklingar með geðvanda

innan jaðarsettra samfélaga verða fyrir þegar þeir reyna að tala um

tilfinningar sínar; með því að gefa þeim „rödd“ og svið til að tjá sig á sínum

forsendum getum við brotið niður ranghugmyndir og fordóma í þeirra garð

og hvatt til heiðarlegrar umræðu um geðheilbrigði” segir Nick Schlittner.

Red Earth Collective framleiddi einnig leiksýninguna "Rose Ward" eftir samnefndan höfund,

en verkið lýsir reynslu leikskáldsins á meðan á meðferð hennar á geðdeild stóð og var

sýningunni leikstýrt af Cory Campbell, leikstjóra hjá Belgrad leikhúsinu í Coventry.

Framleiðslan var studd af REP og MAC leikhúsunum í Birmingham sem útveguðu ókeypis

æfingahúsnæði og sýningarrými. Auk tveggja opinberra sýninga sem haldnar voru í borginni

setti teymið einnig upp sérstaka sýningu fyrir vistmenn, umönnunaraðila og starfsfólk

geðheilbrigðisþjónustunnar, Tamarind Centre.

Rætt var við Nick Schlittner, þróunarstjóra hjá The Red Earth Collective

(www.redearthcollective.org.uk).  Samtökin, sem eru undir stjórn blökkumanna í

Birmingham, beita listinni sem vopni til að berjast gegn fordómum og mismunun, sem

fólk af lituðum uppruna verður fyrir, í  jaðarsettum samfélögum.

http://www.redearthcollective.org.uk
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Breskar niðurstöður

Það eru margar árangurssögur af borgarlistamenntun frá Stóra-Bretlandi sem sýna fram á

gildi þess að virkja jaðarsetta einstaklinga og samfélagshópa sem gagnast

samfélagsuppbyggingu á víðtækan hátt. Hins vegar er tilfinnanlegur skortur á landsátaki í

skipulagðri starfsemi  borgarlistarmentunar í Bretlandi sem leiðir af sér eftirfarandi áskoranir:

Þjónustan er takmörkuð við heimabyggð. Flest góðgerðarsamtök starfa sjálfstætt og eru

iðulega staðsett í borgum. Skortur á langtímafjármögnun takmarkar getu þeirra til að vaxa

og viðhalda starfseminni á sjálfbæran hátt, sem getur stofnað þeim í hættu. Til þess að

standa vörð um þann árangur sem náðst hefur og til að tryggja útbreiðslu þeirrar þekkingar

sem skapast hefur verða bresk stjórnvöld að stíga inn og ljá málaflokknum skýra rödd og

stuðning.

Á meðan borgarlisti er ekki tekin alvarlega og metin af verðleikum af stjórnvöldum líður hún

fjárhagslegan skort. Rannsóknir á menningarverðmætum sýna fyrst og fremst hvernig

opinberu fjármagni er streymt til opinberrar  lista-og menningarstarfsemi.

Góðgerðarstofnanir eru því háðar framlögum ýmissa styrktarsjóða sem takmarkar getu

þeirra til að vaxa og viðhalda sérfræðiþekkingu sinni.  Fjármagnið sem fæst er vanalega

minna en óskað er eftir og er auk þess annað hvort verkefnamiðað eða veitt sem

skammtímastuðnings við starfsemina.

Við teljum að eftirfarandi lausnir myndu styðja betur við borgarlistamenntun í Bretlandi:

Skipað verði embætti fulltrúa borgarlistamenntunar á landsvísu, sem yrði um leið málsvari

borgarlistakennara, myndi hjálpa til við að efla vitund landsmanna á málaflokknum og gera

kleift að deila árangursríkum starfsháttum og upplýsingum til sem flestra. Mikilvægt er að ná

til stofnana, undir forystu svartra og asískra leiðtoga svo tryggja megi þátttöku þjóðernislegra

minnihlutahópa í borgarlistkennslu. Landssamband kennara í borgarlistum myndi vinna að

útvíkkun og dreifingu á fræðslu-og menntunarverkefnum í borgarlist til allra þéttbýlisstaða

innan Bretlands með það að markmiði að draga úr félagslegum vandamálum.

Tryggja þarf fjármögnun langtímaverkefna og starfsöryggi starfsfólks svo hægt sé að bjóða

borgarlistkennslu um allt landið. Auk þess þarf að tryggja langtíma ástundun með hagsmuni

þátttakennda og framfarir þeirra að leiðarljósi.

Það er skortur á fjölbreyttum stofnunum sem helga starfsemi sína listum. Þjóðernislega

fjölbreyttir íbúar eiga ekki sína fulltrúa innan listarinnar. Markviss fjármögnun gæti bætt

stöðuna og ýtt undir aukinn fjölbreytileika með því að fleiri stofnanir, undir forystu

einstaklinga sem búa að lífsreynslu af jaðarsetningu, fengju stuðning til

borgarlistmenntunar.
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Ísland: Á jaðrinum

Ísland er lítið og einangrað land sem liggur á mótum tveggja meginlandsfleka. Landið er vel

þekkt fyrir eldvirkni og fjölbreytt jarðfræðileg fyrirbæri sem prýða landið ótrúlegri náttúru.

„Land elds og ísa“ nýtur alþjóðlegrar viðurkenningar fyrir framlag sitt til menningararfleifðar

heimsbókmenntanna  Hin ríka bókmenntahefð landsins er sprottin upp úr íslenskum

miðaldaljóðum, víkingasögum og úr sagnfræði- og goðsöguritum sem einu nafni kallast

Íslendingasögur.

Íslensk samtímalist er fyrirferðarmest á höfuðborgarsvæði Reykjavikur en þar búa rúmlega

60% íbúa landsins. Svæðið býður upp á fjölbreytt lista-og menningarlíf, sviðslistasýningar,

gallerí, tónleika og listasýningar, en verkefni og viðburðir með listrænu gildi er einnig að

finna á víð og dreif um landsbyggðina. Nokkrar vel þekktar listahátíðir og vinnustofur fyrir

listamenn eru starfræktar, með góðum árangri, í smærri bæjum, þorpum og á afskekktari

stöðum landsins. Á Íslandi, búa aðeins um 370.000 manns sem gerir það tiltölulega auðvelt

að kynna og vekja athygli íbúa á menningarviðburðum sem í boði eru.  Listmenntun á

Íslandi er í háum gæðaflokki, á alþjóðlegum mælikvarða, sem nýtur stuðnings ríkis og

sveitarfélaga.

Þrátt fyrir þetta hefur Covid heimsfaraldurinn haft mun neikvæðari áhrif á menningargeirann

á Íslandi en aðrar atvinnugreinar. Þessir tímar takmarkaðrar menningarstarfsemi og

fyrirskipaðrar félagslegrar einangrunar hafa ekki aðeins komið í veg fyrir að listamenn og

listkennarar geti sinnt starfi sínu, heldur einnig aukið hættuna á félagslegri jaðarsetningu.

Covid krísan varpaði ljósi á þá samfélagslegu áskorun að veita öllum þegnum samfélagsins

jafnan aðgang að listkennslu og menningarstarfsemi.

Meðal helstu ástæðna fyrir félagslegri jaðarsetningu á Íslandi er lítil tungumálakunnátta,

lágar tekjur, skortur á félagslegri inngildingu, kynþáttur og þjóðerni, fötlun, af

aldursástæðum og því að koma úr dreifbýli. Algengustu hindranirnar í aðgengi að listkennslu

á meðal fullorðinna er skortur á vitneskju um menntunarmöguleika sem í boði eru,

tungumálaörðugleikar, fjárhagslegar hindranir og menningarmunur.

Á síðustu tveimur áratugum jókst fjöldi innflytjenda, en árið 2021 voru innflytjendur yfir 15% af

íslensku þjóðinni. Þetta hefur kallað á umbætur við félagslega inngildingu og jafnan aðgang

að upplýsingum, menntun, rétt til félagslegs stuðnings og þátttöku í menningu og listum.

Menningarstefnur og áætlanir um nýjan fjölmenningarlegan og fjöltyngdan veruleika

landsins hafa verið gefnar út á vegum ríkis og sveitarfélaga, skóla, samtaka og fyrirtækja í

skapandi iðnaði.  Aðrir samfélagsþættir eins og aldur, fjárhagur og ýmis konar fötlun orsaka

líka menningarlega jaðarsetningu á landinu.
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Nýbúars

  Núna er sjötti hver íbúi Íslands innflytjandi, af erlendum uppruna, menningu og tungumáli.

Fyrir nýbúa sem kemur til einangraðs og lítils lands, á jaðri norðurskautssvæðisins, getur það

tekið nokkur ár að aðlagast nýjum kringumstæðum og jafnvel enn lengur að læra tungumál

landsins.  Að vera altalandi á íslensku er grunnþáttur í þjóðernisvitund Íslendinga og er oft

talinn lykill að íslensku samfélagi. Fyrir nýbúa sem eru uppteknir við að byggja upp nýtt líf frá

grunni, með öllu því sem til þarf til þess að ná endum saman sem oftar en ekki er líkamlega

krefjandi starfi og illa launað, gæti ástundun listnáms virst vera óþarfa munaður.

„Innflytjendur eru viðkvæmur og jaðarsettur hópur og vegna félagslegrar og

efnahagslegrar stöðu sinnar. Þeir hafa ekki tíma til að sinna neinu öðru en

því að viðhalda grunn lífviðurværi sínu, sem krefst þess að þeir leggi hart að

sér. Vegna þessa eru þau útundan í öllu öðru,“ segir Michelle Bird,

myndlistarmaður og myndlistarkennari.

Michelle heldur því fram að miklu erfiðara sé að ná til innflytjenda og fá þá til þátttöku í

skapandi starfi. Þess vegna er Michelle með listavinnustofu sína í Borgarfirði, litlum bæ

norður af Reykjavík, þar sem hún rekur myndlistarsmiðjur fyrir listamenn, fullorðna og börn

af ólíkum uppruna og tungumálum. Michelle talar ensku, hollensku, íslensku, þýsku og
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ítölsku og hefur menntun víða að úr heiminum. Það kemur sér vel og auðveldar henni að

tengjast minnihlutahópum og erlendum einstaklingum sem búa í samfélaginu.

Í listkennslustarfi sínu leggur Michelle áherslu á að vekja skilningarvit þátttakenda og skapa

skemmtilegt og áreynslulaust andrúmsloft. Ein af æfingunum sem Michelle notar í

vinnustofum sínum er blindmálun með hljóði og hreyfingum.

„ Áþreifanlega, skynrænt umhverfi gerir fólki kleift að tengjast á djúpstæðan

hátt við sitt listræna sjálf. Umhverfið skiptir því öllu máli. Ég er ekki að reyna

að kenna listrænar aðferðir heldur leiðir til þess að hjálpa fólki að tengja.

Mikilvægt er að spyrja hvaða aðstæður henta best fyrir listsköpun?“

Michelle telur að mesti stuðningurinn við borgarlistkennslu á hennar svæði væri að nýta

félagsmiðstöðina og önnur almenningsrými þar sem listamenn gætu náð til stærri og

fjölbreyttari hópa.

„Það kjósa ekki allir að koma í listasmiðjur sem haldnar eru á einkaheimili.

Félagsmiðstöðvar eru kjörinn staður fyrir listkennslu, þar sem allir geta

safnast saman með sína færni og hæfileika og skapað saman. Það myndi

breyta miklu um það hvernig við getum haldið áfram.“

Rætt var  við Michelle Bird (www.michellebird.com) listakonu og leiðbeinanda í frelsandi

listupplifun. Hún hefur áratuga reynslu af því að kenna í fyrirtækjum, skólum,

framhaldsskólum og hjá félagasamtökum, klúbbum og jóga setrum um allan heim,

skapandi hópeflisnámskeið. Í listavinnustofu sinni býður hún upp á myndlistarsmiðjur fyrir

listamenn, fullorðna og börn.

http://www.michellebird.com
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Sjálfstætt starfandi listkennarar

Félagsleg jaðarsetning hefur skaðleg áhrif á geðheilsu og leiðir til kvíða, sorgar, gremju,

einmanaleika og reiði. Að vinna að umbótum lýðheilsuvandamála getur verið ánægjulegt og

gefandi starf, en oftar en ekki eru þeir kennarar og leiðbeinendur sem starfa að þessum

málum einir.

„Jaðarsettasti hópur samfélagsins eru fangar og fyrrverandi fangar, sem hafa

engan aðgang að listkennslu. Það er ekkert menningarframboð í íslenska

fangelsiskerfinu,“ segir Hrefna Lind Lárusdóttir, gjörningalistamaður og listkennari í

Reykjavík, sem ásamt samstarfsmanni sínum Herra Fjord hefur boðið upp á listiðkun í

fangelsum.

Árið 2020 áttu Hrefna og Herra Fjord frumkvæði að vikulegum fundum fyrir hóp karlkyns

fanga á Litla-Hrauni, fangelsinu á Eyrarbakka, þar sem þau beittu mismunandi listiðkun eins

og sviðslist, ritlist og raddvinnu. Múrar Brotnir (Broken Barriers) er fyrsta tilraunaverkefnið á

Íslandi sem skapað er í þeim tilgangi að bjóða upp á listiðkun í fangelsum. Hrefna og Herra

Fjord eru sjálfstætt starfandi listamenn. Þau áttu ekki aðeins frumkvæði að samstarfi við

fangelsisstofnunina ásamt útlistaðri kennsluáætlun, heldur sáu þau einnig um að afla

verkefninu fjármagn svo hægt væri að framkvæma það.



32

Einhverra hluta vegna eru sjálfstæðir listamenn, aðgerðarsinnar og áhugafólk um

samfélagsmál ávallt fyrst til að koma auga á, viðurkenna og bregðast við vandamálum í

samfélaginu, löngu áður en stofnanir taka við sér. Þetta fólk eru frumherjar í því að ná til

þeirra sem eru jaðarsettir og framlag þeirra býr til hvata fyrir félagslegar framfarir og

umbætur, en til þess þurfa þau stuðning. Þegar listkennarar stíga inn í einangraðan heim

fangelsis, sem alla jafna einkennist af mikilli streitu, mæta þeir alls kyns áskorunum sem ná

langt út fyrir þeirra starfssvið.

Þessu þarf að bregðast við. Æskilegt væri að setja á fót alhliða stuðningskerfi fyrir listkennara,

í formi tengslanets og-eða stéttarfélags, sem býður upp á sálfræðiaðstoð, handleiðslu ásamt

starfs- og fjármögnunarmöguleikum á sviði listkennsluverkefna. Sveitarfélögin,  opinber

stjórnsýsla og stjórnvöld þurfa að viðurkenna þann árangur sem sjálfstæðir listkennarar og

leiðbeinendur geta haft með starfi sínu í því að styðja viðkvæmustu þegna samfélagsins með

áhrifamætti listarinnar.

Rætt var við Hrefnu Lind Lárusdóttur, gjörninga-og sviðslistakonu, leikstjóra og listkennara.

Hún ásamt listamanninn Herra Fjord í Múrar Brotnir verkefninu er frumkvöðull að

,,listastofu fyrir fanga til könnunar ólíkra leiða til listrænnar tjáningar” sem unnið var í

samstarfi við fangelsið á Litla Hrauni og Listasafn Árnesinga, árið 2020.
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Að gefa öðrum rými

„Það er ekkert pláss fyrir hefðbundinn valdastrúktúr á milli kennara og

nemenda, þegar unnið er með jaðarsettu fólki,“ segir Ewa Marcinek, kennari í

skapandi skrifum fyrir samfélagsverkefni á Íslandi. Á meðan hún stýrði vinnustofu fyrir

kvenkyns innflytjendur sem höfðu orðið fyrir heimilisofbeldi, áttaði Ewa sig á því hversu

nauðsynlegt það er að skapa umvefjandi og hvetjandi andrúmsloft í vinnuumhverfinu:

„Þátttakendurnir sýndu mikið hugrekki við að horfast í augu við tilfinningar

sínar með því að skrifa og deila textum sínum með restinni af hópnum. Ég,

sem leiðbeinandi, þarf því að taka jafn mikla áhættu með því að sýna inn í

tilfinningar mínar.“
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Margir kennarar í borgarlist benda á að starf þeirra felist ekki í því að taka sjálfum sér pláss,

heldur hið gagnstæða sem felst í því að gefa öðrum rými svo hópurinn geti fundið út úr því

hvernig hann geti í sameiningu leitt vinnuna.

  Þegar talað er um „öruggt rými“ er átt við staði fyrir jaðarsetta einstaklinga til að koma

saman og deila reynslu sinni, og eða samkomur þar sem fólki getur liðið vel og upplifir að því

sé tekið með opnum örmum. Juan Camilo Roman Estrada, sviðslistamaður og listkennari í

Reykjavík segir og leggur áherslu á:

„Öruggt rými snýst ekki um vernd heldur um tengingu. Hvernig þú skapar

tengingu er mikilvægara, að mínu mati, en menntunin sjálf, vegna þess að

við þurfum að byrja á því sem fólk skortir sem er raunveruleg tengsl við

annað fólk."

Til að rækta tengsl mælir Juan með því að iðka þakklæti, gefa sorginni rými, dvelja í þögn,

virkja hlustun og athygli, spyrja spurninga og þjálfa frásagnarlistina. Grunnafstaðan gagnvart

jaðarsettum einstaklingum sem taka þátt í  borgarlistmenntun er að hafa ekki fyrirfram

mótaðar hugmyndir á þörfum þeirra eða væntingum:

„Við þurfum að segja sögur til að skilja okkur sjálf og forsenda þess er að

aðrir hlusti á sögurnar okkar. Hlutverk mitt sem uppeldisfræðings er að

skapa rými fyrir námsupplifun sem krefst þess að ég sé ávallt tilbúin að grípa

á loft það sem gerist hjá nemendum mínum og nota það sem kveikju inn í

áframhaldandi vinnu. Þetta er list og í þessu felst áskorunin, annars erum við

bara að gera ráð fyrir að hlutirnir gerist að sjálfu sér.“

Rætt var við reykvísku listamennina og listkennarana Ewu Marcinek og Juan Camilo

Roman Estrada. Ewa (www.ewamarcinek.com) er rithöfundur og verkefnastjóri á

fjölmenningarsviði. Hún kennir skapandi skrif við samfélagsverkefni. Juan er

fjölmenningarlegur listamaður og flytjandi sem starfar innan mismunandi leikhúsa, ljóða

og kvikmynda. Juan er einnig alþjóðlegur þjálfari Erasmus+ áætlunarinnar og starfar hjá

Rannís - Rannsóknasetri Íslands (www.rannis.is) og sem uppeldisfræðingur hjá

Reykjavíkurborg.

http://www.ewamarcinek.com
http://www.rannis.is
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Aðgengi

Margrét M. Norðdahl vissi alltaf að hún vildi verða listamaður. Hún ólst upp í menningarlífi

Reykjavíkurborgar sem styrkti áhuga hennar á að gera listina að ævistarfi sínu. Margrét

stundaði nám í myndlist og listkennslu við Listaháskóla Íslands en snemma á ferlinum tók

hún eftir því hversu einsleitt listalífið á landinu var, í raun og veru:

„Ég er söngelsk, ég tala íslenskt tungumál og á mitt tengslanet, sem eru

mikil forréttindi. Margir sem hér búa njóta ekki sömu forréttinda vegna þess

að allt kerfið er byggt upp í kringum fólk eins og mig.“

Í starfi sínu hjá Fjölmennt, fræðslu-og símenntunarmiðstöð fyrir fatlað fólk, áttaði Margrét sig

á því að dæmigert skólaumhverfi getur verið krefjandi:

„Fyrir sumt fólk getur slæm lýsing komið í veg fyrir að það heyri það sem þú

ert að segja vegna þess að þeir geta ekki einbeitt sér."

Aðgengi nemenda er nokkuð sem hver og einn kennari þarf að læra á í  störfum sínum.

Þegar einn af nemendum Margrétar, n.t.t fullorðinn einstaklingur með mikið skynnæmi gat

ekki verið í skólastofunni, áttaði hún sig á því hversu krefjandi rýmisskipan kennslustofunnar

var fyrir hann:
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„Við listamenn vinnum fyrst og fremst með skilningarvitin en þegar við

erum að kenna gleymum við stundum hversu næm skilningarvit nemenda

okkar geta verið.”

Margrét nálgaðist nemanda sinn á einstaklingsmiðaðan hátt. Eftir að hafa sett sig inn í þarfir

hans og getu leitaði hún eftir aðstoð fyrir nemandann sem unnið var í samráð við sérfræðing.

Þannig var hægt að kortleggja skipulag listkennslustofunnar með skýrum hætti fyrir

nemandann sem auðveldaði aðgengi hans og áttun á staðháttum rýmissins.

Inngildandi nám felur það í sér að nálgast hlutina á forsendum einstaklingsins, við gætum

þurft að breyta einhverju í námsumhverfinu eða í því hvernig og með hvaða hætti við

leggjum verkefni fyrir.  Það gæti falist í því að bæta atriði eins og hljóðvist eða auka sjónrænt

skipulag en með því gerum við nemandanum kleift að iðka nám sitt. Stundum þurfum við

aðstoð fagfólks til að finna út hvað það er sem við getum gert og við eigum ekki að hika við

að leita eftir þeirri aðstoð. Það er mikilvægt að tryggja og fjármagna faglegan stuðning í öllu

menntakerfinu.

  „Framfarir í menntun koma fram í samræmi við inngildingu mismunandi

jaðarhópa eins og kvenna, fólks af mismunandi þjóðerni og fatlaðs fólks.

Stundum er tilhneiging til að líta svo á að nemandinn eigi við vandamál að

etja á meðan vandamálið liggur í því hvernig menntakerfið, skólastofnanir

og námskeið eru hönnuð. Við þurfum að taka þá ákvörðun að listheimurinn

sé án aðgreiningar.“

Rætt var við Margréti M. Norðdahl, íslenskan listamann og myndlistarkennara, sem kennir

við Fjölmennt (www.fjolmennt.is), fræðslusetur fyrir fatlað fólk,  Listaháskóla Íslands og

Myndlistaskólann í Reykjavík. Hún er stjórnarmaður hjá Listahátíð í Reykjavík, List án

landamæra (www.listin.is) og Safnasafninu (www.safnasafnid.is) sem sýnir verk alls kyns

listamanna, óháð menntun þeirra eða bakgrunni.

http://www.fjolmennt.is
http://www.listin.is
http://www.safnasafnid.is
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Íslenskar niðurstöður

Á Íslandi eru listgreinar partur af námskrá skóla, en einungis þeir sem hafa tíma, fjárráð og

búa yfir félagslegum og menningarlegum auði halda áfram listnámi á fullorðinsárum. Hér að

neðan má sjá ráðleggingar frá borgarlistakennurum sem byggja á niðurstöðum

rannsóknarinnar.

Mikilvægt er að byggja upp sterk tengsl við stefnumótendur  menningarstefna og við

stjórnsýsluna. Nauðsynlegt er að upplýsa þess aðila um nýjustu strauma og stefnur

félagslegrar þátttöku í listkennslu og gera þeim grein fyrir mismunandi þörfum og

áskorunum, bæði á meðal nemenda og kennara. Herferðir til félagslegra umbóta, pólitísk

hagsmunagæsla og sameiginlegar aðgerðir gegn ósveigjanleika menntakerfisins á að setja á

oddinn og vekja auk þess athygli á inngildingu og öflugu skólastafi sem fer gegn félagslegri

jaðarsetningu í námsefni til kennara sem stunda kennaranám.

Með auknu fjármagni er hægt að skapa betri þátttökutækifæri fyrir jaðarsett fólk. Þannig er

hægt að starfa að langtímaverkefnum og standa straum af kostnaði við hugmyndaþróun,

ráðningu þýðenda, barnagæslu, sérfræðinga í aðgengismálum og ráðunauta. Í sumum

tilfellum mætti

Kynning og upplýsingar á framboði listkennslu ætti líka að vera á öðrum tungumálum en

íslensku. Forgangsraða þarf ráðningu þýðenda og fjöltyngdra kennara og efla

tungumálakennslu sem notuð eru í nærsamfélaginu.

Þegar staðið er að viðburðum og samkomum í borgarlistkennslu, mælum við með því að

nota samskiptaaðferðir eins og hreyfingu, leiklist, myndlist, tónlist og ekki hvað síst, þögnina.

Fyrsta skrefið er að átta sig á þörfum þátttakenda og þeim áskorunum sem þeir standa

frammi fyrir. Taka þarf tillit til mismunandi getustigs þeirra, skynjunar og reynslu og að geta

boðið einstaklingsbundið kennslufyrirkomulag til að auðvelda aðgengi ef með þarf. Betra er

að borgarlistaverkefnin séu ekki hönnuð „fyrir“ hópa, heldur „með“ hópum og út frá þeirra

þörfum. Aðaláhersluna þarf að leggja á sjálft ferlið og tengslamyndun sem gott er að gera

með því að ástunda þakklæti og viðurkenna sorg, hvíla í þögn, virkja hlustun og athygli,

spyrja spurninga og segja frá. Með því að skapa öruggt rými þar sem nemendum líður vel er

hægt að hefjast handa við listræna tjáningu. Fjölskyldufræðsla og viðburðir þvert á kynslóðir

hjálpa til við að rannsaka kynslóðaskipta eiginleika.

Ennfremur er mælst til þess að komið verði á laggirnar skipulögðum stuðningi fyrir sjálfstætt

starfandi listkennara með bættu tengslaneti og  aðkomu stéttarfélaga þar sem kennarar

geta fengið sálfræðiaðstoð, handleiðslu, lögfræðilega og fjárhagslega ráðgjöf, sótt um

fjármagn í sjóði eyrnamerkta listkennsluverkefnum  og nýtt sér símenntunar-og

starfsþróunartækifæri.
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Portúgal: Að brúa ólíka veruleika

Portúgal er lítið land,  staðsett á vesturströnd Íberíuskagans í Evrópu. Landið liggur við

Atlantshafið frá norðri til suðurs og á aðeins landamæri að Spáni. Sterk tenging við hafið

endurspeglast í portúgölskri sögu og menningu. Umskipti úr einræði í lýðræðis átti sér stað á

áttunda áratugi síðustu aldar og leggja stjórnvöld mikla áherslu á að standa vörð um

tjáningarfrelsið og frelsi fólks í félagslegu og pólitísku samhengi sem og í listum og

menningu og sigrast þannig á fortíð sem einkenndist af lokun og fordómum

Portúgalska er sjötta mest talaða tungumál heimsins og er í langvarandi sambandi við

portúgölskumælandi löndin, PALOP, í Afríku. Innflytjendur sem tala portúgölsku, aðallega frá

Brasilíu, Angóla, Mósambík og Grænhöfðaeyjum setjast gjarnan að í Portúgal. Á tímum

aukins flóttamannastraums hefur Portúgal skipað sér á meðal fárra landa innan ESB sem

tekur á móti innflytjendum og hvetur þá til að setjast að í landinu.

Hins vegar koma jaðarsetningarvandamál oft upp vegna misheppnaðrar aðlögunar

innflytjenda inn í portúgalskt samfélag. Brugðist hefur verið með því að koma á fót auknum

fjölda samtaka og stofnana sem stuðla að menntun, inngildingu og geðheilbrigði

innflytjenda með listkennslu verkefnum, sem stuðla að aðgengi og félagslegri þátttöku.

Lissabon er bæði höfuðborg Portúgals og líka fjölmenningarlegasta borg landsins. Borgin

gerir listinni hátt til höfuðs og þar ríkir mikill skilningur á samfélagslegu vægi þess að

jaðarhópar hafi greitt aðgengi að þátttöku í borgarlist. Þetta er tiltölulega nýlegt viðhorfi í

samfélaginu því fyrir tíma lýðræðis var listræn menntun og skapandi starf alvarlega vanrækt

og álitið að þátttaka í borgarlistum væri tákn um uppreisnaranda.

Hins vegar skortir alvöru umræðu og stefnumótun við gerð námskráa auk þess sem

borgarlistamenn og kennarar njóta ekki verðskuldaðrar viðurkenningar þrátt fyrir að hafa

gjörbylta listaheiminum. Þessi staða leiðir af sér tvöfaldan veruleika sem annars vegar hrósar

iðkendum borgarlistar, en á hins vegar erfitt með að innleiða verk þeirra inn í víðara

menningarlegt samhengi.

Enn þann dag í dag er augljós skortur á lýðræðisþróun er varðar aðgengi að

borgarlistmenntun í Portúgal, aðallega vegna skorts á upplýsingum, fjárhagsvanda,

aðskilnaðar, menningarmuns, óaðlaðandi þátttökuframboða, menntunarmunar,

tungumálalegra áskorana og skorti á samkomurýmum

Við vonum að sögurnar frá portúgölskum borgarlistakennurum og iðkendum muni eiga þátt

í því að stuðla að jákvæðum breytingum.
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Valdefling með leiklist

Camilo Silva er leikstjóri og stofnandi PIF'H (Produções Ilimitadas Fora d'Horas), sem er

óhagnaðardrifið samfélagsleikhúss með aðsetur í Braga, í norðurhluta Portúgals. Með starfi

sínu hefur Camilo þróað mörg samfélagsverkefni um alla borgina. Ástundun leiklistar hjá

PIF'H er ferli sem tekur á sig ýmsar myndir, allt frá gjörningum, leiksýningum og viðburðum

til kynninga á aðferðafræði og nálgunar leikhússins til félagslegs inngrips og

menntunarlegrar nálgunar í leikhússins.

PIF’H leikhúsið styður við samfélagshópa sem eiga á hættu að verða fyrir félagslegri útskúfun

og það hjálpar fólki við að verja réttindi sín og hvetur til borgaralegrar þátttöku. Öðru fremur,

starfa þau að félagslegri vitundarvakningu og bjóða upp á þátttökutækifæri fyrir bágstödd

samfélög svo þau geti breyta veruleika sínum.
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Camilo er ástríðufullur um starfsemi leikhússins, sem er í daglegri þróun, og það

samfélagslega hlutverk sem PIF'H hefur áunnið sér. Verkefni, eins og "Ó balha-me Deus!" og

NATAL PIF'H — FestivArte D' Alegria, eru námskeið til að efla færni með aðferðum leiklistar

sem ná til og gleðja unglinga, fósturbörn og fatlað fólk. Aldur þátttakenda er mismunandi og

Camilo tekur virkan þátt í þessum verkefnum bæði sem leikari og leikstjóri.

„Þegar talað er um landsvæði og menningu er átt við samfélag, með

óbeinum hætti.. Við bjóðum upp á aðstöðu og öruggt rými sem stuðlar að

virkri þátttöku þeirra sem eru almennt útilokaðir og styðjum við þeirra eigin

félagslegu og menningarlegu þróun og samleið innan samfélagsins.“

PIF'H leikhúsið hefur náð frábærum árangri með nokkrum verkefnum sem hafa laðað til sín

ólíka samfélagshópa til þátttöku. Leikhúsið, sem í sjálfu sér er öruggt rými sem styður

eindregið við sameiningu fjölmenningarlegra hópa í samfélaginu, getur haft gríðarlega góð

áhrif á samfélagið með því viðurkenna skapandi framlag og gildi fólks, sérstaklega þeirra sem

eru jaðarsettir með því að búa til þátttöktækifæri. Camilo er stoltur af þróun leikfélagsins að

nýta leikhúsrýmið til inngildingar og listkennslu.

"Samfélagsleikhús er eitt af því fáa sem fólk úr öllum þjóðfélagsstigum getur

tekið þátt í og starfað í á jafningjagrunni, óháð bakgrunni þeirra."

Rætt var við Camilo Silva, ástríðufullan leikara og leikstjóra hjá PIF'H–Produções Ilimitadas

Fora d'Horas (www.fb.com/producoesilimitadasforadhoras) samfélagsleikhúss í Braga sem

þróar vinnustofur og starfsemi fyrir samþættingu jaðarsettra einstaklinga.

http://www.fb.com/producoesilimitadasforadhoras
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  Myndasögur

Filipa Cê er ljósmyndari og sálfræðingur sem starfar líka í sjálfboðavinnu með jaðarsettum

samfélögum og flóttamönnum í Portúgal, Grikklandi og í Afganistan. Filipa bjó til

Arzo-verkefnið til að sýna veruleika flóttamanna og vekja athygli á lítt þekktum raunveruleika

þeirra.

„Að velja verkefni titil er líka að gefa því nafn. Arzo er persneskt nafn dregið

af orðinu „arzoo“, sem þýðir löngun, þrá og von”, segir Filipa.

Svona ljósmyndasýning gerir okkur kleift að setja flóttamannavandann í mannlegt

samhengi, sem hefur bein áhrif á okkur, en ekki tölur á blaði sem hafa engin andlit og er

þannig óhlutbundinn veruleiki í huga okkar. Arzo verkefnið var stutt af og sýnt í National

Immigrant Support Centre (CNAIM) í Lissabon.

Filipa heldur ljósmyndasmiðjur fyrir kennara, félagsráðgjafa og fagfólk sem vinnur með

samfélagshópum sem eiga hættu á félagslegri útskúfun. Þátttökuljósmyndun er frábært

tæki fyrir félagslega aðlögun innflytjenda og flóttamanna sem hvetur fólk til að nota myndir

til að miðla þörfum sínum og áskorunum og gefur þeim tækifæri til að deila veruleika sínum

með almenningi og stefnumótendum.

Filipa segir: „Listin getur á sinn einstaka hátt vakið upp tilfinningar okkar og

blaðaljósmyndun er listgrein sem er afar trúföst viðfangsefni sínu. Ég valdi

ekki ljósmyndun aðeins út frá listrænni sköpunarleið, heldur fyrst og fremst

til heimildaskráningar. Þegar okkur brestur orð geta ljósmyndir talað sterkt

til okkar og afhjúpað sögur sem í þeim birtast. Ein og stök ljósmynd getur
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snert okkur djúpt og tengt okkur við myndefnið og umhverfið. Það grasserar

svo mikið af ranghugmyndum á vesturlöndum, það er mikilvægt að efla

gagnrýna hugsun og efna til samræðna.“

Filipa valdi ljósmyndun sem skapandi leið til listrænnar og félagslegrar tjáningar til að hafa

sterk áhrif og til að sýna portúgalskri þjóð, sem býr á litlu svæði við Atlantshafið, fjarlægan

veruleika mannkyns í nærmynd og vekja þannig athygli fólks og hvetja til gagnrýninnar

hugsunar og samtals innan samfélagsins.

Rætt var við Filipa Cê, ljósmyndara og sálfræðing sem vinnur með jaðarsettum

samfélögum og flóttamönnum í Portúgal, Grikklandi og í Afganistan

(www.projectoarzo.com). Myndir birtar með með leyfi Filipa Cê og CNAIM Lisboa.

http://www.projectoarzo.com
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Kraftmikið tvíeyki

  Kiko Beça & Matias, plötusnúður frá Porto, eru áhugamenn um hip hop tónlistarmenningu.

Búseta þeirra í jaðarsettu þéttbýli hafði áhrif á aðgengi þeirra að þessari tónlistartegund, þar

sem hip-hop menningin barst ekki til Portúgal fyrr en upp úr 1990 og vegna skorts á

upplýsingum og takmarkaðs aðgangs að internetinu. Þá, og í dag, hafa fátækustu hverfin í

Porto verið eins konar ,,gróðurhús” margra borgarlistahópa og ólíkra listamanna, þar á meðal

í veggjakroti, breikdansi, skapandi skrifum og Mc's & DJs. Því miður standa þessir listamenn

enn frammi fyrir staðalímynd um borgarlist sem almenningur hefur litið á sem eina tegund

skemmdarverkastarfsemi.

„Ég fékk strax áhuga á neðanjarðarmenningu í uppvexti mínum og elskaði

alltaf tónlist. Ég lagði ég alla mína orku og pening í að búa til og framleiða

mína eigin tónlist og spilaði sem áhuga-plötusnúður í veislum vina minna“.

Kiko styður samfélag sitt með því að  bjóða upp á kennslu í tónlist og tónblöndun. Margir

krakkar úr hverfinu hans sem eru forvitnir um borgartónlist hafa ekki aðgang að

tónlistarkennslu og svo er áhugi þeirra á þessari tilteknu tónlistartegund ekki tekin fullgild.

Kiko gerir sitt besta til að styðja við og taka vel á móti öllum þeim sem vilja læra meira um

hip-hop með því að byggja upp óformlegt tengslanet í samfélagi sínu og í kennslunni. Kiko

og vinur hans Matias mynda DJ-dúó sem heldur áfram að sinna verkefnum og koma fram..

„Ég finn að það er viss staðalímynd tengd borgarlistum, hún þykir ekki eins

mikils virði og fólk efast um jákvæð áhrif borgarlista á samfélagið,“ bætir Kiko

við.

Það hefur orðið hugarfarsbreyting gagnvart borgarlist, aðallega í Lissabon, þar sem hún

nýtur orðið viðurkenningar og stuðnings sem úrræði til félagslegrar aðlögunar og þátttöku,

en Kiko vonast til að borgarlistmenntun vaxi fiskur um hrygg og breiðist fljótlega út um allt

landið.

Rætt var við Kiko, annan meðlim Kiko Beça & Matias DJ tvíeykisins frá Porto, sem er

áhugamaður um hip hop tónlistarmenningu. Tvíeykið styður unglinga sem hafa áhuga á

borgartónlist með  kennslu í tónlistarblöndun og framkomu sem tónlistarflytjendur.

(www.instagram.com/djs_kiko.beca_matias).

http://www.instagram.com/djs_kiko.beca_matias
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Borgarhljóð

F13 LBM, rappari og hip-hop framleiðandi, býr og starfar í norðurhluta Portúgals. Að hans

mati gerir hip-hop honum það kleift að upplifa hvað það er að tilheyra félagslegu

tilfinninganeti sem byggir er á sameiginlegri reynslu. Þeir sem búa í jaðri þéttbýlis, með færri

félagsleg og efnahagsleg tækifæri, geta auðveldlega samsamað sig lögunum og textunum

sem lýsa þeim félagslega veruleika sem þeir þekkja af eigin raun.

„Tónlist getur haft mjög sérstök áhrif á fólk. Að lýsa veruleikanum og

hugsunum mínum í lögunum er það sem ég elska að gera. Að sjá ungt fólk

elta drauma sína og fá tækifæri til að hjálpa þeim færir mér þá tilfinningu að

ég hafi náð árangri“, segir F13 LBM..

Hip-hop tónlist veitir einstakt tækifæri til að skilja og samsama sig lífssögu listamanna á bak

við tónlistina. Í gegnum tónlistina geta tónlistarmenn og áhorfendur sameinast um

lífsreynslu sem þeir hafa gengið í gegnum eins og þjóðernis-og kynþáttadeilur, vandamál við

lögreglu, versnandi staðalmyndir og félagslegt misrétti. Þannig verður tónlistin innblástur og

skapandi leið til að sigrast á daglegum áskorunum.

F13 LBM gegnir mikilvægu hlutverki í samfélagi sínu. Verk hans vekja athygli á

staðalímyndum og hann gerir erfið málefni eins og eiturlyfjafíkn að umræðuefni í tónlistinni

sem höfðar sérstaklega til unglinga sem hafa farið út af sporinu. F13 LBM starfar einnig sem

húðflúrlistamaður og hefur  helgað sig baráttunni gegn fordómum og að vekja athygli á því

hvernig borgarlistir geta lagt sitt af mörkum til samfélagsins. Sem farsæll rappari og

framleiðandi sjálfstæðrar tónlistarútgáfu í Braga, styður F13 LBM ungt fólk og upprennandi

listamenn við að komast inn í tónlistarheiminn. Með því að miðla þekkingu sinni og reynslu

af því að semja lagatexta og tónlist veitir hann þeim hugrekki og hvatningu til að treysta á og

nota eigin raddir.
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Rætt var við F13 LBM, (www.instagram.com/f13lbm) tónlistarframleiðanda og húðflúarara

frá norðurhluta Portúgals í Braga, sem bíður unglingum og krökkum upp á óformlegt

nám í tónlist.

http://www.instagram.com/f13lbm
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Niðurstöður frá Portúgal

Aðgengi að borgarlistmenntun í Portúgal takmarkast ekki vegna samskiptavandamála.

Portúgalskir borgarlistamenn og listkennarar upplifa ekki tungumálaörðugleika í vinnu sinni

með jaðarsettum samfélögum þar sem flestir íbúar tala portúgölsku, hvort sem þeir frá

Portúgal, erlendis frá eða frá PALOP, portúgölskumælandi Afríkulöndunum. Það er

mikilvægt að muna að í Portúgal er enska skyldufag í menntakerfinu og að spænska er

málvísindalega skyld portúgölsku auk þess sem búar Portúgals eru opnir og móttækilegir

fyrir mismunandi tungumálum.

Jafnvel þó reynt hafi verið að hvetja og ýta undir fólksflutninga til Portúgals koma

jaðarsetningarvandamál oft upp vegna misheppnaðar félagslegrar aðlögunar í portúgölsku

samfélagi. Helstu áhættuþættir félagslegrar jaðarsetningar í Portúgal eru lágar tekjur og lágt

menntunarstig, félagsleg útskúfun, trúarbrögð, kynþáttur/þjóðerni, lítil tungumálakunnátta,

kynhneigð, dreifbýlis bakgrunnur, fötlun, kyn og aldur. Við núverandi aðstæður hefur ekki

tekist að gera borgarlistnám aðgengilegt fyrir alla. Það grundvallast á því hve erfiðlega

gengur að fá viðurkenningu á áhrifum borgarlistmenntunar sem lausnamiðaðrar leiðar í átt

til félagslegrar inngildingar, samfélagslegrar endurnýjunar og hagvaxtar.

Rannsóknir okkar á fjöltyngdri og þverfaglegri borgarlistmenntun, sem og sögurnar sem við

söfnuðum með viðtölum og rýnihópum  borgarlistamanna og listkennara, komast að þeirri

niðurstöðu að borgarlist rjúfi fordóma og bæti öryggi jaðarsettra samfélagsþegna. Hins vegar

er mikil þörf fyrir formlega viðurkenningu á borgarlistum frá portúgölskum stjórnvöldum og

ákvörðunaraðilum og bættan stuðning við sjálfstætt starfandi listkennara. Nauðsynlegt er að

úthluta umtalsvert hærri fjárveitingum til menningar- og listkennslu, annað hvort með

auknu fjármagni sem hjálpar til við að viðhalda og tryggja langtíma starfsemi

borgarlistaverkefna, eða með aukinni vitund almennings um borgarlistamenntun sem leið til

félagslegrar inngildingar og þátttöku viðkvæmra einstaklinga og jaðarsettra samfélaga.
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Slóvenía: Prjónasamfélag

Slóvenía er á meðal minnstu landa innan Evrópu, höfuðborg hennar, Ljubljana, ásamt

nokkrum smærri borgun telja minna en 300.000 íbúa. Þótt landið teljist öruggt og tiltölulega

efnahagslega stöðugt laðar Slóvenía að sér innflytjendur að mestu frá fyrrum

Júgóslavíulýðveldunum. Í slóvenskum bæjum búa króatar, bosníumenn, serbar, makedónar,

Kosovar og aðrir íbúar. Innflytjendur standa frammi fyrir ýmsum áskorunum þegar þeir reyna

að aðlagast lífinu í litlum slóvenskum borgum og bæjum þar sem nýbúar hafa tilhneigingu

til að skera sig úr. Það á sérstaklega við um innflytjendakonur sem fara sjaldan út á

vinnumarkaðinn eða jafnvel út af heimilinu. Fyrir utan innflytjendur, eiga Slóvenar sjálfir líka

stundum í erfiðleikum með að afla tekna, læra eitthvað nytsamlegt og taka virkan þátt í

samfélaginu. Eins og grunnkönnunin á þverfaglegri og fjöltyngdri borgarlistamenntun gaf til

kynna skipta efnahagssjóðir sköpum en þættir sem leiða til félagslegs skorts eru yfirleitt

mismunandi.

Það er nú samt þannig að jaðarsett fólk nær athygli sumra óhagnaðardrifinna

félagasamtaka, hjá listamannasamtökum og borgarlistakennurum. Aðila er einnig að finna í

smærri slóvenskum bæjum, þar sem í boði er ágætt úrval þátttökuverkefna, ekki síst á sviði

lista. Eitt af aðal sérkennum staðbundinnar listiðkunar er fólgið í misræminu á milli

dreifbýlislist og þéttbýlislistar, með öðrum orðum táknar listin annað hjá landsbyggðarfólki

en fyrir borgarbúum því það deilir ekki endilega sömu hugmynd um hvað list er.

Listsköpun er leið til að tengjast félagslega útilokuðu fólki. Hér á eftir koma sögur af fjórum

verkefnum sem hafa áhrif á daglegt líf tiltekinna jaðarhópa í Ljubljana sem og í sumum

smærri bæjum Slóveníu. Á vissan hátt eru þeir sem bjóða borgarlistmenntun jafn jaðarsettir

og þátttakendurnir. Það er vegna þess að þeir staðsetja sig viljandi á jaðri slóvensks

samfélags, þaðan sem þeir eiga auðveldara með að ná til  þátttakenda og tengja þá inn í

nærsamfélagið.

Allar sögurnar sýna hversu gríðarlega mikilvægt það er fyrir skipuleggjendur

borgarlistmenntunar að þekkja samfélagshópa sem búa í borgum og þéttbýlum. Með

öðrum orðum, árangur þeirra virðist ráðast af því hversu vel þeir þekkja markhópana og

þarfir þeirra.
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Breikdans og graff í miðborginni

Eftir að hafa lokið skyldunámi eða framhaldsskólanámi upplifir margt ungt fólk í Ljubljana sig

algjörlega jaðarsett. Þeir sem koma úr fátækt eru enn frekar útilokaðir frá listrænu starfi og

þá skortir bæði menningarauð og félagsleg sambönd. Þeir sem vilja taka þátt í borgarlist

eiga mjög oft í erfiðleikum með að finna hentugan stað til þátttöku.

Í Ljubljana sameinuðust Zavod BOB (samtök með sérfræðiþekkingu á óformlegri menntun

og æskulýðsstarfi) og Športno-kulturno društvo GOR, (samtök sem sérhæfa sig í að vekja

athygli á hip hop dansi og tónlist). Þeir gerðu sér grein fyrir þörfum unga fólksins með

þennan áhuga og buðu þeim aðstöðu í undirgöngum aðaljárnbrautarstöðvarinnar í

Ljubljana. Æskulýðsstöðin er nefnd ULCA og hýsir hip-hop dans, graffiti námskeið og aðra

listræna starfsemi allan daginn.
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Æskulýðsstarfsmenn ULCA eru afar mikilvægir og eru stöðugt tiltækir að veita hvers kyns

óformlega fræðslu og stuðning. Ungir leiðtogar ULCA eru í senn sérfræðingar og virkir

iðkendur borgarlistar. Áhugi þeirra smitar út frá sér eða eins og Nežka orðar það, „ungt fólk

laðast að þessari orku“. Fyrir vikið hefur þeim tekist að laða að fjölbreyttan hóp ungs

fólks af ólíkum uppruna til að taka þátt í starfsemi ULCA sem styrkir félagsleg sambönd

þeirra og veitir þeim vettvang fyrir listræna tjáningu. Það er því afar mikilvægt að áhugasamir

borgarlistamenn fái sinn sess í starfsemi félagasamtaka.

Rætt var við Nežka Agnes Vodeb, núverandi umsjónarmann ULCA, samfélagskennara og

æskulýðsstarfsmann. ULCA stofnunin (www.ulca.si), var stofnuð af frjálsum

félagasamtökum BOB (www.zavod-bob.si), og býður ungu fólki rými til að uppgötva og

þróa listræna hæfileika sína.

http://www.ulca.si
http://www.zavod-bob.si
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Prjónahreiður

Konur frá fyrrum júgóslavnesku löndunum hafa verið hluti af slóvenskum bæjum í áratugi þó

að þær séu meira og minna ósýnilegar í samfélaginu. Þær eiga almennt í litlum samskiptum

við fólk utan hópsins, hafa takmarkað vald á staðartungumálinu og búa í eins konar

hliðarheimi. Þjóðernisaðskilnaður, stéttaskipting, trúar- og kynjamisrétti hefur erfiðleika í för

með sér, þar á meðal einmanaleika og tilgangsleysi, skort á félagslegri og menningarlegri

færni og tungumálaþekkingu.

Í Jesenice, litlum bæ nálægt austurrísku landamærunum, eru konurnar frá fyrrverandi

júgóslavnesku löndunum aftur á móti ekki ósýnilegar. Þrír farsælir textílhönnuðir, þær Katja

Burger, Tjaša Bavcon og Jasmina Ferček, tóku höndum saman og hönnuðu

inngildingarverkefni í handverki fyrir innflytjendakonur. Með hjálp Oloop stofnunarinnar og

HOPE mannúðarsamtakanna komu listakonurnar á fót þátttökuverkefni sem kallast

Revealed Hands (Hendurnar á bak við handverkið), sem notar garn sem listrænan efnivið  til

að efla samskipti í inngildingargarskyni.

Þeir buðu konunun að tjá sig á listrænan hátt í rólegu andrúmslofti. Margar þeirra voru þegar

kunnugar prjónavinnu og einhvers konar textílhönnun, sem veitti þeim sjálfstraust til þess að

taka þátt. Skipuleggjendurnir tóku eftir því að margar þeirra þurftu einfaldlega á öruggum

stað að halda og að vera í félagsskap kvenna sem þær áttu eitthvað sameiginlegt með og

gátu spjallað við og deilt hannyrðum sínum með af stolti.

Mikilvægur þáttur fyrir konurnar í handavinnusmiðjunni var að halda áfram að hittast.

Jasmina, ein listakvennanna sem var í rýnihópnum okkar, var stolt og ánægð að vita að

konurnar skildu bindast vinaböndum á meðan verkefninu stóð og að vináttan sem þar

skapaðist hafi farið langt fram úr væntingum aðstandenda verkefnisins. Eftir að
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handavinnusmiðjunni lauk, héldu konurnar samt áfram að hittast. Í ljós kom að verkefnið var

því ekki markmið í sjálfu sér heldur nýtt upphaf sem hafði langtímaáhrif á konurnar. Eða eins

og Jasmina orðaði það „við bjuggum til hreiður, þaðan sem þakklátar og

hamingjusamar konur flugu út.”

Oloop stofnunin veitti athygli samfélagshópi sem var nær aldrei í sjónmáli.  Með því að

rannsaka aðstæður hópsins og fara í þarfagreiningu  var ekki aðeins unnt að bjóða upp á

huggulegt síðdegis námskeið og spjall, heldur að prjóna langtíma vináttubönd þeirra á milli

og þar með stórbæta líf þeirra.

Rætt var við Jasmina Ferček, annan tveggja forstöðumanna Oloop stofnunarinnar

(www.oloopdesign.com), listkennara og listamann sem er virk á mismunandi sviðum

myndlistarinnar. Oloop hefur hlotið viðurkenningar (Alpine, BIO, Red Dot…) fyrir

listaverkefni sín sem fjalla um brennandi spurningar, eins og heilsu, vistfræði, sjálfbærni og

fólksflutninga.

http://www.oloopdesign.com
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Konur úr öllum áttum

Önnur frásögn, sem við fyrstu sýn virtist af svipuðum meiði og prjónaverkefnið í Jesenice

smábænum, var deilt með okkur af Anka Pintar og Nina Arnuš frá Zavod Tri stofnuninni, sem

er með aðsetur í smábænum Škofja Loka, skammt frá Ljubljana. Anka og Nina störfuðu í

sjálfboðavinnu á vistheimili þar sem þær unnu með albönskumælandi innflytjendum. Það

varð til þess að þær ákváðu að stofna Zavod Tri, óhagnaðardrifna stofnun  sem hvetur til og

starfar að innleiðingu sjálfbærra samfélagshátta. Verkefnin þeirra laða til sín

innflytjendakonur frá fyrrum júgóslavnesku lýðveldunum, sem venjulega eru félagslega

undanskildar. Zavod Tri leitast ekki aðeins við að hjálpa konunum heldur einnig að tengja

íbúa Škofja Loka við þær sem gerir inngildinguna tvíþætta.

„Ef þú ert blíður, ertu sterkur,“ er eitt af mörgum slagorðum sem búið er að graffa með

útsaum og prjóna sem sést víða hangandi á götum úti, á byggingum og á girðingum í Škofja

Loka. Með þáttttökuverkefninu, sem kallast Samtvinnun (Interweaving - Inclusive

Communities in Loško), bundust konurnar vináttuböndum á meðan þær sköpuðu verkin,

lærðu slóvensku og aðlöguðust nærsamfélaginu.
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Markmiðið var ekki aðeins að sameina konur í gegnum listsköpun, heldur einnig að efla

samfélagsþátttöku. Þess vegna var sú leið valin að nota hugsanir og orðatiltæki á móðurmáli

þátttakenda í graffití verkin og hengja þau upp í almenningsrými. Veggjalistin sem nú birtist

á makedónsku, serbnesku, albönsku, bosnísku, ensku og slóvensku minnir á fjölbreytileikann

sem umlykur samfélag þeirra.

Veggjalistinni var vel tekið af heimamönnum. Stundum bætti fólk á förnum vegi nýju verki

við á meðan að önnur hurfu.  Anka leggur áherslu á að höfundar verkanna taki þessu sem

hrósi en ekki sem skemmdarverkum. Graffiti herferðirnar hafa haldið áfram. Sumar miða að

því að koma á framfæri upplýsingum á meðan kóróna faraldrinum stendur, eins og að minna

á fjarlægðarmörk, á meðan aðrar leitast við að sýna fram á að fólk með ólíkan

menningarbakgrunn, tungumál og mállýskur geti búið saman. Í hnotskurn má segja að

veggjalist geti stuðlað að þvermenningarlegri aðlögun innflytjendakvenna.

Rætt var við Anka Pintar, meðstjórnanda Zavod Tri (www.zavod-tri.org), listamann og

félagsráðgjafa sem tekur þátt í verkefnum sem sameina sköpunargáfu og félagslega

virkni. Tri Institute eru frjáls félagasamtök um sjálfbæra samfélagshætti með áherslu á að

styrkja konur frá öllum heimshlutum og þróa samvinnu innan samfélagsins.

http://www.zavod-tri.org


54

Kvikmyndagerð á bak við lás og slá

Á meðal þeirra sem eru mest einangraðir í Slóveníu eru vistmenn  öryggisfangelsa. Fangar

búa við rofin tengsl við umheiminum, lifa venjubundnu lífi og bíða þess að refsingu þeirra

ljúki. Hvert tækifæri til að rjúfa tilbreytingarleysið og tengjast umheiminum hefur gríðarleg

áhrif á daglegt líf þeirra.

Tone Poljanec, Tina Glavič Novak og Uroš Lebar frá menningarmiðsöðinni Cultural Society

Center 21 (Kulturno društvo center 21) og framleiðsluteymið Hupa Brajdič gerðu tilraun til að

brjóta upp venjubundið líf fanga með námskeiði í kvikmyndagerð. Markmið þeirra var að

gera kvikmynd í fullri lengd. Fangarnir fengu fyrst fræðslu í kvikmyndafræðum og

meðhöndlun tæknibúnaðar og voru síðan hvattir til að koma með hugmyndir að atburðarás

kvikmyndahandrits þar sem þeir fengu frjálsar hendur til að segja sögu sína og ákveða

hvernig þeir vildu framsetja efnið og túlkun þess. Þeir ákváðu að búa til skopstælingu með

því að lýsa fangelsinu sem lúxus íverustað, þar sem töskur eru bornar eins og á betri hótelum,

gæslumenn ganga í dagleg störf fanga og þeir dæmdu þurfa að láta eins og þeir séu tengdir



55

glæpastarfsemi til að gefa vörðunum einhvern tilgang með vinnu sinni.

Fyrir utan ánægjuna og skemmtunina af þátttökunni gaf námskeiðið föngunum tækifæri til

að ígrunda sjálfa sig, sem kemur skýrt fram í  heimildarsenum myndarinnar þar sem fangar

sjást velta fangelsislífinu  fyrir sér, skoða sjálfa sig og spá í framtíðina. Listsköpunin veitti þeim

tækifæri til að aftengjast sínu hversdagslega og vanabundna fangelsislífi, þeir fengu leyfi til

að “trufla” skipulag stofnunarinnar og finna fyrir frelsi. Auk þess, bætti skipuleggjandi við:

„Ef við erum að tala um jaðarhópa þá held ég að það sé mikilvægt að gefa

þeim tækifæri til að tjá sig, það er mikilvægt að gefa þeim vald og að virkja

þá sem mest í öllum innleiðingarferlum verkefna.“

Rætt var við Tone Poljanec, kvikmyndagerðarmann og meðlim í Cultural Society Center 21

(www.center-21.blogspot.com) og Hupa Brajdič framleiðsluteymið (www.hupabrajdic.com)

sem einbeitir sér að listsmiðjum, kvikmyndagerð, leikhúsi og öðrum þverfaglegum

listverkefnum.

http://www.center-21.blogspot.com
http://www.hupabrajdic.com
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Slóvenskar niðurstöður

Ekkert þeirra fjögurra verkefna sem sagt var frá voru ætluð öllum almenningi né öllu

jaðarsettu fólki. Í fyrsta lagi fóru kennarar í borgarlistum þá skynsömu leið að fylgjast

raunverulega með ákveðnum jaðarhópum, eins og föngum, innflytjendakonum, fátækum

ungmennum og ungu jaðarsettu fólki. Í öðru lagi voru voru listkennararnir áhugasamir um

að kanna óskir, þarfir og hæfni hópanna. Með hvaða öðrum hætti myndu kennararnir koma

ULCA á fót, stað þar sem aðallega hip-hop áhugafólk safnast saman og byggir upp sitt annað

heimili? Hvernig hefðu borgarlistakennararnir fengið innflytjendur, eins og til dæmis

aðskildu Kosovo-konur sem dvöldu heima hjá sér allan daginn, til að taka þátt í verkefninu og

halda síðan áfram að hittast? Í tilviki handverkssmiðjunnar í Jesenice voru verkefnisstjórarnir

til dæmis nógu vel að sér til að bjóða konunum í prjónatíma en ekki plötusnúðatíma því þeir

vissu að þetta myndi láta þeim líða eins og heima hjá sér, þar sem þær hafa mikilvægu

hlutverki að gegna. Að sama skapi áttuðu meðlimir Hupa Brajdič sig á því að fangar sæta

miklum fordómum. Þau lögðu sig fram um að fá tækifæri til að nálgast þá og kynnast þeim

og gefa þeim rödd til að segja sína eigin sögu.

Það sem sögurnar eiga líka sameiginlegt er vilji listkennaranna til að starfa að því sem skiptir

máli og að stuðla að langvarandi áhrifum námskeiðanna. Áhersla verkefnanna á tiltekna

samfélagshópa var ekki skaðleg heldur þvert á móti, verulega uppbyggjandi. Fangarnir tóku

að sönnu aðeins upp eina kvikmynd og þátttaka þeirra í þessu listræna verkefni var stutt, en

þeir fengu tækifæri til að endurspegla sig innan ferlisins og náðu hugsanlega að afla sér

nytsamlegrar þekkingar á kvikmyndagerð. Langvarandi áhrif eru mun áþreifanlegri þegar

kemur að hinni líflegu ULCA miðstöð, síbreytilegu graffi í Škofja Loka, eða

innflytjendakonunum frá Jesenice, en vinátta þeirra varð til á meðan á verkefninu stóð og

heldur áfram að vaxa og dafna.

Eins og þegar hefur komið fram, í grunnkönnun um þverfaglega og fjöltyngda

borgarlistamenntun deila farsælir borgarlistakennarar ástríðu á sín á meðal sem leiðir þá

áfram. Þeir leggja sig alla fram í vinnustofum og við annars konar listræna starfsemi í þeirra

skipulagningu. Þeir aðilar sem sögðu okkur frá reynslu sinni af borgarlistamenntun tala allir

um hversu gefandi það sé að aðstoða forréttindalaust fullorðið fólk og bæta þannig hag

þeirra, en þegar öllu er á botninn hvolft þurfa þessir sömu aðilar að berjast við að finna

almennan og fjárhagslegan stöðugleika í störfum sínum. Gleymum því ekki heldur að

listkennarar eiga heiður skilinn fyrir sitt framlag.

.
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Niðurstöður verkefnisins

Borgarlistasögur telja tuttugu frásagnir af borgarlistum og vinnu með jaðarsettum

einstaklingum innan ramma borgarlistamenntunar. Hver þessara sagna var byggð á

ítarlegum rannsóknum og viðtölum við söguhetjurnar, borgarlistamenn og kennara sem

deildu reynslu sinni með okkur. Sérfræðingarnir, sem starfa með fátækum samfélögum og

jaðarsettum einstaklingum, veittu okkur þá þekkingu og verkfæri sem þeir nota í starfi sínu

og upplýstu  okkur einnig um þær áskoranir og vandamál sem þeir mæta í starfi sínu. Þessar

fimm landsskýrslur, frá Austurríki, Bretlandi, Íslandi, Portúgal og Slóveníu, fela í sér mikla

sérfræðiþekkingu, ítarlegar athuganir og stefnumótandi tillögur sem óskandi er að komist í

sem víðasta dreifingu og almenna birtingu.

Listin er áhrifaríkt tungumál án orða.

Dans, tónlist og myndlist eru listform sem lifa handan hins talaða tungumáls. Skapandi og

listræn tjáning, látbragð, svipbrigði og líkamstjáning eru leiðir til þess að byggja brýr í

mannlegum samskiptum. Að nota tungumál listarinnar er ein alfarsælasta aðferðin við

borgarlistamenntun. Dansnámskeið sem haldin eru á söfnum geta hjálpað innflytjendum að

tileinka sér staðartungumálið. Tónlist og plötusnúðar geta brotið ísinn í samskiptum við

fatlað fólk. Í óformlegu umhverfi borgarlista getur skapast samtal með því að byggja upp eða

læra eitthvað saman. Með því að draga úr mikilvægi og áherslu þess að eiga samskipti í

töluðu máli getur borgarlistamenntun gefið þeim rödd sem hafa verið sviptir henni vegna

félagslegra, efnahagslegra, eða pólitískrar afstöðu eða vegna líkamlegs, andlegs eða vitræns

ástands.

Fjöltyngi er besta leiðin til að aðlaga aðkomufólk

Á meðal þeirra sem eru jaðarsettir eru innflytjendur sá hópur sem sker sig úr vegna þess að

vandamál þeirra við að tileinka sér staðbundið tungumál eru samtengd félagslegri og

efnahagslegri stöðu þeirra. Borgarlistamenntun býður upp á margar lausnamiðaðar

þátttökuleiðir, þar á meðal er líkamshreyfing, dans, leiklist og raddbeitingartækni, sem styðja

ekki aðeins máltökuferlið heldur einnig við sjálfstraust innflytjenda, sem búa í jaðri

samfélagsins.

Borgarlistamenntun sýnir einnig fram á gríðarleg áhrif þess að bjóða þátttakendum að tjá sig

og búa til list á móðurmál sínu. Fjöltyngd menntunarnálgun felur einnig í sér að veita

upplýsingar og auglýsa á ólíkum tungumálum sem og að ráða þýðendur og fjöltyngda

kennara til að kynna önnur tungumál sem notuð eru í samfélaginu.
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Að færa fjallið til þín

Jaðarvæðing tengist oftast félagslegri einangrun eða því að vera einn og að búa á

afskekktum og oftar en ekki á bágstöddum stað. Viðkvæmustu einstaklingarnir og hóparnir

þurfa á því að halda að listin sé færð til þeirra. Þess vegna útbúa ástríðufullir listkennarar

farartæki fyrir listina í endurinnréttuðum rútum og vögnum til að koma listinni á þessa staði.

Aðrir listkennarar klofa yfir fangelsismúra til að koma listinni til fanga sem þurfa á henni að

halda. En, skortur á upplýsingum er mjög til trafala á meðal jaðarsettra.  Borgarlistamenntun

þarfnast öflugrar, upplýsandi og  fjöltyngdrar kynningarstarfsemi sem kemur

þátttökuframboði á framfæri á skýran og aðlaðandi hátt. Verkefnastjórar þurfa að leggja

mikið á sig til að ná til markhópanna og þurfa að brjótast í gegnum hindranir, eins og

reynsluleysi, tungumálaörðugleika, tregðu og ótta sem jafnan ríkir á meðal jaðarsetts fólks.

Öruggt rými

Þegar við tölum um öruggt rými er átt við aðstæður sem eru skapaðar fyrir samkomur þar

sem fólki er tekið opnum örmum og því gert kleift að líða vel þar sem þeim er sýnd virðing.

Öruggt rými getur líka verið ákveðið rými eða vettvangur, eins og garður sem hannaður er til

að skiptast á mismunandi menningarheimum, eða staðbundið fyrirkomulag, sem til dæmis

er búið til af hópi innflytjendakvenna sem prjónar saman. Þessar sérstöku aðstæður gera

fólki kleift að skiptast á reynslusögum, virkja sköpunargáfuna, efla samskipti og tjá

tilfinningar.

Samvera

Það sem er einkennir borgarlistamenntun er áherslan á ferli einstaklingsins og samveru með

öðrum. Árangur borgarlistaverkefna og þátttaka í þeim er aðeins mælanlegur í þeim þroska,

styrk og reynslu sem þátttakendur öðlast, en ekki í listrænum gæðum eða magni þeirra

afurða sem þeir skila af sér. Kjarni borgarlistamenntunar er að byggja upp mannleg tengsl í

gegnum listsköpun. Til þess að rækta tengslamyndun, mæla borgarlistakennarar með

nálgun sem felst í því að iðka þakklæti, sorg, þögn, athygli, virka hlustun, að spyrja spurninga

og listina að segja frá. Að skapa, læra og gera tilraunir saman af gagnkvæmri virðingu, í hlýju

og lýðræðislegu umhverfi, þar sem þátttakendur eru skilgreindir sem samstarfsaðilar, en ekki

aðeins ,,neytendur“, hefur gríðarlegan ávinning í för með sér og getur umbreytt lífsgæðum

samfélaga.

Rannsókn og viðurkenning á þörfum og áskorunum

Samfélagslistarverkefni á ekki að hanna „fyrir“ heldur „með“ samfélagshópum. Listkennarar

rannsaka og kanna veruleika hópa og einstaklinga og skapa tækifæri fyrir hópa til að hittast
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og vinna saman á þeirra forsendum. Það er eindregið mælt með því að nálgast þátttakendur

á einstaklingsmiðaðan hátt, kynnast persónulegum þörfum þeirra og hæfileikum og fá

meðferðaraðila og aðra sérfræðinga til ráðgjafar þegar unnið er með jaðarsettu fólki.

Fjármögnun og fjárhagslegur stuðningur við borgarlistamenntun

Jaðarsettir einstaklingar og samfélög geta ekki lagt sitt af mörkum fjárhagslega til hvers kyns

listastarfsemi. Þess vegna er borgarlistamenntun háð styrkjum frá góðgerðarsamtökum,

félögum og innlendri stjórnsýslu. Að vinna með jaðarsettu og ófaglærðu fólki felur oft í sér

aukakostnað eins og að ráða þýðendur, barnagæslu, sérfræðinga og ráðgjafa. Sumir

einstaklingar búa við svo erfiðar aðstæður að einungis fjárhagsleg örvun gæti gert þeim

kleift að taka þátt í listastarfsemi. Að auki ætti stuðningur að  miðast við aðgengi að

langatímaverkefnum.

Stuðningur við sjálfstætt starfandi borgarlistakennara

Samhliða fjárhagslegum stuðningi við borgarlistamenntun, þarf að koma á sérstökum

stuðningi við borgarlistakennara, sem eru sérfræðingar í að  vinna með þeim sem verst eru

settir í samfélaginu og oft og iðulega sjálfir í ótryggum og ögrandi vinnuaðstæðum. Hlutverk

þeirra er umsvifameira en lítur út fyrir að vera því í störfum sínum skarast þjónusta þeirra við

svið félagsráðgjafa og svo fylgir því mikið álag að vinna með fjölbreytt áföll og vandamál

þátttakenda. Stuðningur frá  verkalýðsfélagi, félagasamtökum eða tengslaneti ætti að bjóða

upp á sálfræðiaðstoð, handleiðslu, starfsþróunartækifæri og fjármögnunarmöguleika.

Landsfulltrúi

Borgarlistmenntun er fræðigrein sem sameinar listkennslu og félagsráðgjöf sem notuð er til

þess að efla félagslega þátttöku jaðarhópa. Efling borgarlistamenntunar er lykilatriði fyrir

félagslega þróun í hverju landi fyrir sig. Borgarlistakennarar og listfræðslustofnanir, sem eru á

víð og dreifð um landsbyggðina og í þéttbýli, ættu að sameina krafta sína og setja á fót

landssamband borgarlistamenntunar. Slíkt bandalag, bæði á landsvísu og á alþjóðlegum

mælikvarða, myndi ekki aðeins verða málsvari borgarlistamenntunar heldur gera

árangursríkustu starfsvenjurn fagsins aðgengilegar. Landsambandið myndi leiða samstarf

við stefnumótendur í menningarmálum og við stjórnsýsluna og þrýsta á áframhaldandi

umbætur með félagslegum herferðum, pólitískri hagsmunagæslu og sameiginlegum

aðgerðum.
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Frásagnarefni borgarlistamenntunar

„Við þurfum að segja sögur til að samþætta skilning á okkur sjálfum,“ sagði

Juan Camilo Roman Estrada, borgarlistakennari sem við ræddum við.

Það felst mikill kraftur í því að segja sögur. Í borgarlistasögunum mælum við eindregið með

því að listin að segja sögur verði gerð að viðurkenndri menntunar- og meðferðaraðferð. Með

frásagnarritinu komum við þekkingu á framfæri með sögum af raunveruleika ófaglærðs fólks

í jaðarsettum samfélögum og árangursríkum aðferðum í borgarlistamenntun til

samfélagsþróunar.

Sögur virkja ímyndunaraflið. Úr orðum og athöfnum verða til myndir í huganum sem

tengjast lífsreynslu okkar og ímyndunarafli. Þegar við hlustum á sögur framkallar hugurinn

líflegar og fjölskynjanlegar myndir, uppfullar af persónum og atburðum. Sögur geta því verið

frábær uppspretta til að efla ímyndunarafl okkar, innblástur og sköpunargáfu. Þar að auki er

frásagnarlist aðlaðandi kennslu- og námsaðferð sem auðveldar skilning á flóknu námsefni og

getur komið leiðinlegu efni til skila. Svo lengi sem tungumálið lifir, hafa sögur

sannfæringarkraft, geta hrundið breytingum af stað og hvatt okkur til aðgerða.

Sögurnar í bókinni lýsa því hvernig þátttakendur í borgarlist hafa fundið alveg nýja hvatningu

í lífi sínu sem gerir það að verkum að við leggjum traust á sérfræðiþekkingu og reynslu

borgarlistakennara sem hafa helgað sig boragarlistamenntun. Eins og saga Kerry O'Brien,

tónlistarkonu í London, sem bjargaðist frá erfiðri æsku með tónlist og listsköpun, gerir nú það

sama fyrir aðra sem eru í sömu stöðu og hún var, og svo saga Lara Parmiani, ítölsku

leikhúslistakonunnar sem komst í gegnum áskoranir enska leikhúsbransans og býður nú

ókeypis leiklistarnámskeið fyrir innflytjendur og flóttamenn. Við vitum að mat þessara

listgreinakennara og ráðleggingar byggja á eigin reynslu þeirra.

Einhverra hluta vegna eru það sjálfstæðir listamenn, aðgerðarsinnar og áhugafólk um

borgarlistamenntun sem er fyrst til að koma auga á félagsleg vandamál og bregðast við

þeim, löngu áður en stofnarnir eða stjórnvöld láta til sín taka. Þetta eru frumkvöðlarnir sem

leggja sig fram til að ná til þeirra sem eru jaðarsettir og eru hvatinn að félagslegum

framförum. Sögurnar þeirra koma okkur á óvart, hvetja til dáða og sýna fram á hvað hægt er

að gera.

Austurríski fjölmiðlunarhönnuðurinn og listamaðurinn Peter Hutter og samstarfsfélagar

hans í Konverter breyttu barnavagni í hljóðblöndunarstöð til að ferðast til félagslegra reita,

sem erfitt er að ná til, þar sem leitast er við að virkja eiturlyfjaneytendur, innflytjendur og

flóttamenn til að blanda tónlist saman.
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Tveir íslenskir listamenn sóttu um styrki, efndu til samvinnu og gerðu rannsóknir til

undirbúnings og námskeiðs í listmeðferð fyrir karlkyns fanga í öryggisfangelsi. Hvorugt þeirra

hafði reynslu eða menntun í refsivörslukerfinu en þau bæði bjuggu yfir velvilja og djúpum

skilningi á málefninu. Þetta eru frumkvöðlar, fulltrúar breytinga.

Sögurnar færa okkur nær hvort öðru, tengja okkur saman. Okkur verður ljóst hvað við eigum

margt sameiginlegt og hvernig sögurnar samsama reynslu okkar. Það eru áþekk leikhús- og

leiklistarverkefni í Bretlandi og í Portúgal sem laða innflytjendur að til þátttöku, sem annars

eru útilokaðir frá hefðbundnu leikhúslífi. Á götum Graz, London og Porto nota sjálfstæðir

listamenn ,,borgartónlist” til að tengjast jaðarsettustu hópunum. Og það sem fullvissar okkur

um ágæti borgarlistamenntunar er að allar söguhetjurnar okkar, frá Austurríki, Bretlandi,

Íslandi, Portúgal og Slóveníu bentu á að nota „tungumál listarinnar“ frekar en hefðbundin

tungumálasamskipti.

Þegar þessi einstöku verkefni eru tekin saman og birt í þessu frásagnarriti um

borgarlistamenntun hanga þau ekki í tómarúmi lengur.  Saman mynda þau stórkostlegt

safn aðgerðaáætlana í borgarlistkennslu og lýsa rannsóknum á félagslegum, pólitískum og

efnahagslegum bakgrunni út

Í umræðunni um stöðu borgarlistamenntunar þurfum við að undirstrika að mikilvægasti

afrakstur starfsins birtist utan skólastofunnar, sem er ekki fyllilega mælanlegur, vegna

tilfinningalegra og tilvistarlegra þátta mannlífsins. Slagorðið, ,,Leave no one behind“ (skiljum

engan eftir), sem ómaði á tímum COVID-19 heimsfaraldursins, er mikilvæg áminning þess að

þeir sem eru jaðarsettir í kerfinu eru sérstaklega viðkvæmur hópur.

Það er ósk okkar að borgarlistasögurnar muni hafa sitt að segja við það að auka þverfaglega

og fjöltyngda nálgun að félagslegri inngildingu jaðarsettra inn í samfélagið. Bókin er

hvetjandi og uppörvandi frásagnasafn sem sannar að í borgarlistamenntun felst  von um

betri framtíð.
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