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Każdy człowiek ma potrzebę ekspresji, jednak nie każdy i nie zawsze chce, potrafi, czy też ma odwagę poddać
się jej działaniu i nieskrępowanie wyrażać siebie wobec
innych i świata.
Jak uwalniać ekspresję?
Ujawniać skrywane wewnątrz emocje, dzielić się nimi. Przekreślać narzucone i krępujące normy, wkraczać w nowe obszary swoich możliwości. Wychodzić poza powszednie schematy rozumowania i łamać przyzwyczajenia. Uzewnętrzniać
swój stan emocjonalny w sposób odpowiadający temperamentowi, osobowości, bliski kodowi ciała i myśli.
Aby poczuć siłę wyzwolonej ekspresji niekiedy potrzeba
impulsu, by dzięki niemu np. niespodziewanie wejść i zanurzyć się w miejskiej fontannie, rytmicznie uderzać w bęben,
machać zamaszyście pędzlem, chlapać farbą czy skakać
zacięcie na materacu.
Takim impulsem w naszym mieście na ponad tydzień
(od 28 czerwca do 6 lipca) był nietypowy autobus Piotra
Lutyńskiego, dzięki któremu mieszkańcy Świecia mieli okazję zapoznać się z różnymi formami ekspresji artystycznej,
byli świadkami jej spontanicznego wyzwalania się, m.in.
w muzyce, plastyce i happeningu.
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Karina Dzieweczyńska

ekspresja w muzyce
Ekscentryczny autobus z ekipą grających muzyków
na dachu.
Mieszają się dźwięki różnych instrumentów – saksofon,
gitara basowa, wiolonczela, mandolina, akordeon…
Prym wiodą skrzypce Piotra Lutyńskiego. Artysta –
nieprzerwanie grając – przemieszcza się wśród zebranych osób. Dźwięk „prowadzonego” przez niego
smyczka nieustannie zaskakuje dobiegając z różnych
miejsc i kierunków.
Początkowo bębnów nie słychać. Rozstawione na
ziemi czekają na chętnych.
Wkrótce jednak ta przedziwna muzyka rozprzestrzenia się coraz gwałtowniej, pochłania zastaną przestrzeń, stopniowo wciągając w nią przybyłych, którzy najpierw jeszcze niemrawo rozglądali się wokół,
podchodzili nieśmiało, wahali się, czy wziąć pałeczki, by uderzyć w rozstawione werble.
Teraz słychać już bębny – najpierw pojedyncze tony,
z czasem chętnych do uderzania w nie przybywa.
Jest coraz więcej energii i mocy w wydobywającej
się masie dźwięków. Nieoczekiwanie słychać jeden,
niezmienny, silny, energicznie wybijany rytm i muzykę. Grają dzieci i dorośli. Rozbrzmiewa melodia, będąca efektem uwolnienia ekspresji tych, którzy jeszcze z kilkanaście minut wcześniej się nie znali.

ekspresja w plastyce
Wystarczy dzieciom dostarczyć farby, pędzle, rozłożyć
przed nimi połacie szarego papieru, by już w niedługim czasie zaobserwować, z jaką łatwością i swobodą
oddają się we władanie drzemiącej w nich ekspresji.
Zamaszyście, z ciekawością, z wielkim oddaniem,
malują pędzlem, albo leją z góry na papier strużki farb,
nie zwracając przy tym uwagi na to, że mogą pobrudzić siebie i swoje ubranie. Bezpośrednio i całkowicie wchodzą w świat koloru.
Śmiało, spontanicznie i bez uprzedzeń wybierają
barwy, które po prostu im się podobają. Materializują
swój wewnętrzny świat, ukazując w obrazie niejednokrotnie eksplozję wzajemnie na siebie napierających
i zarazem zlewających się żywych kolorów i abstrakcyjnych form, dla nich odczytywalnych z łatwością, choć
w większości nie mających odbicia w świecie realnym.
Dzieci są ekspresyjne w swoim działaniu, im mniejsze – tym bardziej szczere.

ekspresja w happeningu
Rozłożony na ziemi pas ponad 20-metrowego płótna, czy innym razem – papieru rozwiniętego z beli.
Schemat kilku ekspresyjnych akcji: w szeregu stoją
– dzieci, młodzież, dorośli, każdy z pędzlem w ręku,
obok kubeczki z farbami.
Raptem, jednocześnie, wszyscy pochylają się, kucają,
czy przyklękają i jakby na czas (gwałtownie, ale też
w ogromnym skupieniu) malują wylosowane wcześniej
„swoje” literki. Każda mająca na początku zaledwie
porządkowy numer, teraz w przeciągu kilkunastu minut przemienia się w indywidualną formę.
Dopiero po odsunięciu się od płótna, czy papieru,
z tych kilkunastu, czy kilkudziesięciu pojedynczych
i osobliwych literek (każda była odbiciem innej postaci) odczytywalne stają się hasła – „Świecie promuje
sztukę współczesną” i „Ekspresja w Świeciu”.
To tylko jeden z wielu przykładów ekspresji w zdarzeniu, w które spontanicznie zaangażowała się grupa
nieznanych sobie osób, by przez kilkanaście minut
indywidualnie i zarazem wspólnie namalować hasło.
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Ekspresja ekspresji nie równa.
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