
                            Kontrasztok és kompenzációk

      Az elmúlt másfél évben sok időt töltöttem sajátos nevelési igényű gyermekek között, olvastam, 
tanultam róluk. Pályázati munkám, Kontrasztok és kompenzációk címmel, az ő helyzetük festészeti 
megfogalmazása volt. A terveim abból indultak ki ahogy a velük töltött időben láttam az ellentétek  
meghatározó jelenlétét az életükben. Láttam azt a külön világot ami kialakul körülöttük: az 
elzártságot. Akkor is elzártságban léteznek ők, ha teljes odafigyeléssel is veszik őket körül.  A 
világgal való kapcsolatukat is ábrázolom a képeken, de a belső fejlődésüket is. Az ellentétek 
találkozása számomra ez, ha bizonyos érzékszervek, testrészek, vagy az idegrendszer rendellenesen 
fejlődik, ezzel párhuzamosan a szervezet kompenzál, és más területen magasabb szintű fejlődés 
történik mint az átlagos, egészséges  gyermekeknél.
     Tíz   darab,  100x100x  cm-es  olajfestményt  készítettem.  Mindegyik  képen  a  burok-szerű
kompozíció  azt  a  védelmet  ábrázolja,  ami  egyben  az  elszigeteltséget  is  jelenti  számukra.  A
gyermekekkel  töltött  idő  legnagyobb  részét  egy  autizmus  spektrumzavarral  küzdő  csoportban
töltöttem, ahol több halmozottan sérült  kisgyermeket  ismerhettem meg. Az ő különös világukat
nagyon  festőinek  éreztem.-A  megfordult  arányrendszer  miatt-ami  azt  jelenti,  hogy  más  a
világlátásuk, más a fontossági sorrend, amit érzékelnek ők a világból.  Számomra lenyűgöző az,
amilyen „képek” alkotják a látott, érzett környezetüket. A Birtoklás című képen a teljes elzárkózás,
tárgyakhoz  való  menekülés  jelenik  meg,  a  Hangszerekbe  zárva  című  képen  pedig  az  emberi
közeledés  „falba”  ütközik,  csak  a  hangszert  látja  a  gyermek,  a  kezet,  arcot  aki  adja  azt  nem
érzékeli…. Mert ők a személyiséget nem érzékelik a környezetükben, csak  tárgyként tekintenek
mindenre,  és  mindenkire,  és  olyan  apró  részleteket  érzékelnek  a  világból,  nagy  jelentőséget
tulajdonítva azoknak, amelyeket mi esetleg meg sem nem látunk.  A tárgyakhoz való ragaszkodás, a
speciális dolgokért való rajongás, gyűjtögetés, az extra érzékeny tapintás, ami örömöt is okozhat,( A
szirmok érzete című kép), de lehet fájdalmas is- ezt ábrázolom pl.  A víz fájdalom című képen.  
    A technikai megoldásoknak fontos tartalmi jelentésük van a képeken. Az ellentétes festésmódnak-
a könnyed áttetszőség,  részletgazdagság,  és  az elnagyolt,  vázlatosabb,  vastagon festett  felületek
egymás-mellettisége  adja  a  képeim lényegét.   A pasztózusan,  tömb-szerűen ábrázolt  felületek a
nehézségeket, a sérült területeket jelentik- a nehézséget, amit okoznak a hiányosságok számukra. Az
életük fejlett, kifinomult részét gazdagabb, részletesebb megfestésével jelenítem meg, pl. a Lepkét
hallani  című  festményen  a  hallás  kifinomultsága  áll  ellentétben  a  gyengén  látással-(  ezt  a
festményemet az Országos Portré Biennálén Bronz-diploma díjjal tüntették ki. )
    A festési  időszak végén,  a mellettem élő két kutya élete váratlanul épült  a sorozatba,  mert
megrendítő  volt  számomra,  mikor  „megláttam”  az  ő  esetüket,  a  vak  kutya  támaszkodását  az
egészséges társára, és az utolsó festményen, A hajnal illata című képen pedig a magányt, a teljes
bizonytalanság mellett azt az önátadást a természetnek, ahogy a szaglással, a hangokkal elhelyezi
magát  a  hatalmas  világban.  Azt  érzem  hogy,  sajnálatot  nem  szabadna  éreznünk,  mert  ezek  a
gyermekek, a kutyák, az emberek, azt gondolom, hogy sokkal teljesebb, és áldottabb lélekkel élik
meg a létezést, ki tudnak teljesedni, békésen. 
   Nagyon elmélyült időszak volt ez a tanulmányozás a gyermekek között is, és a műteremben is.
Nehéz téma volt számomra az ő életük festménnyé formálása, de fontos feladatnak éreztem, hogy
így,  a  képek  által  segítsem  az  integrálódásukat  a  világba,  üzenet  képpen,  hogy  elfogadják,
megértsék őket az emberek…sokszor éreztem szerethetőbbnek, gyönyörűnek az ő nézőpontjukból
az  életet,  ezt  szerettem  volna  a  festményeken  megjeleníteni.  Nagy  öröm,  és  jelentős  dolog
számomra hogy lehetőséget kaptam ennek a tíz képnek a megfestésére.



Tíz képet festettem,  
1. Rajzolt szavak

2. Lepkét hallani



3. Az ajándék

4. Birtoklás



5. Szirmok érzete

6. A víz fájdalom



7. Hangszerekbe zárva

8. A föld kincsei



9. Támasz

10. Hajnal illata










