
 

 Itt mindenki a csináld magad modellt követi - interjú a Le 
Wonder mű vészeti közösség két tagjával, Thomas Teurlain-al és 
Nelson Pernisco-val 

 
A Le Wonder művészeti közösség a felületes szemlélő számára akár hippitanyának is tűnhet: 

elutasítják a piac szerepét és önellátásra rendezkedtek be. Nem hirdetik magukat, de néhány 

ismerős segítségével eltölthettem pár órát velük Párizs egyik legdrágább negyedében, a La 

Défense-on, ahol közvetlenül a felhőkarcolók mellett vertek tanyát. 

 
- Amikor először megláttam, hogy hova kell jönnöm a Le Wonder-hoz, nagyon meglepődtem, 
mert a pénzügyi negyedben vagytok, a La Défense-on, ami Párizs egyik legdrágább része. 
Hogyan sikerült ide költözni? 
- Párizs környéki elhagyott épületeket foglalunk el, nem Párizsban, hanem a környékén, és 
amikor kirúgtak minket az előző helyünkről, ami pont a város túloldalán volt, keleten 
(Bagnolet), ami az egyik legelmaradottabb környék, akkor találtunk egy üres épületet itt. 
Megkérdeztük a tulajdonost, hogy elfoglalhatnánk-e egy vagy két évre az épületet, és igent 
mondtak. Pont a pénzügyi negyed határán vagyunk, láthatod, hogy az utca túloldalán a Société 
Generale központja van, ami a legnagyobb francia bank. Jó helyen vagyunk, de csak három 
hónapig, mert április végén el kell hagynunk az épületet. 
- Mit csináltok utána? 
- Keresünk egy új helyet és biztos vagyok benne, hogy találni is fogunk. 
- Talán minden európai nagyvárosban hasonló a helyzet, az ipari parkok a város szélén 
rozsdállanak az elhagyott gyáraikkal. 
- Igen, a legtöbb épület, amit elfoglalunk, az ilyen, de Párizsban, ahol nem volt túl sok ipar, itt 
sokkal több az iroda. Ahol most vagyunk, az is egy telefoncég régi irodája. Az előző épület 
pedig, ahol voltunk, az egy elektromos és hűtőgép építő mérnökiroda volt. 
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 - Érdekel, hogy milyen műfajban alkottok itt. 
- Nagyjából 60 művész dolgozik itt, és van rezidenciatermünk is, tehát nagyjából még 10 ember 
tölt velünk egy hónapot vagy csupán pár hetet. Van szobrászstúdiónk, fa és fémmegmunkáló 
műhelyünk, kerámiastúdiónk, de vannak nálunk festők, nyomtatószalonunk, divattervező 
részlegünk, tetoválóstúdiónk, kísérleti éttermünk, rádiónk és hangstúdiónk is. 
- Jónéhány művészek által fenntartott helyen jártam már, és mindenki kiemelte, hogy a 
résztvevők szép lassan barátok lettek. Nálatok is ez a helyzet? 
- Igen. A kezdetekben ez egy baráti társaság volt akiket untatott Párizs kultúrája, hogy mennyire 
drága stúdiót bérelni, ezért összeálltak. Mindenki szakértő volt a maga területén, találtak egy 
üres gyárépületet, kipofozták, megnyitották más művészeknek, így aztán olcsó lehet a bérleti 
díj és megoszthatók a drága felszerelések ára is, amiket amúgy nem engedhetnének meg 
maguknak, ezért aztán együtt vették és bárki használhatja. 
- Legutóbb Marianne Mispelaëre-el állapítottuk meg, hogy milyen drága Párizs. Elmondta 
nekem, hogy nem tud megengedni magának egy stúdiót Párizsban, ezért a külvárosba költözött, 
és egyre kijebb és kijebb kell költöznie. 
- Ugyanez a helyzet minden városban, a bérleti díjak egyre feljebb kúsznak. Ezt nem tudjuk 
megváltoztatni, de közösen könnyebb. Találhatunk épületeket, megjavíthatjuk, végezhetünk 
olyan felújításokat, amiket egyedül nem engedhetnénk meg magunknak. Politikailag is 
értelmezhető, hogy művészek közösen megosztják a tapasztalataikat. 
- Az is lehetséges, hogy inspirációt szerezzünk egy másik területről. Ha nem festő vagy, 
inspirációt szerezhetsz az itt lévő festőktől. 
- Igen, nagyon sok tapasztalatcsere zajlik. Itt gyakran találkozol olyanokkal, akik olyan területen 
tapasztaltak, amikben te nem. Az épület kör alakú, ezért könnyedén átmehetsz a festőktől a 
ruhatervezőkhöz, ha bármilyen kérdésed van vagy megnéznéd, a többiek éppen mivel 
foglalkoznak. Ez teljesen új dolgokat vihet a munkádba, sokkal többet mint amire egyedül képes 
lennél egy stúdióban.  
- Ha egy napra el tudnátok foglalni a Pompidou Központot, akkor milyen kiállítást szerveznétek? 
- Nem hiszem, hogy szeretnénk elfoglalni a Pompidou-t. Nem szeretjük Párizs belvárosát. A 
városszéli üres épületek engednek kibontakozni. Ez talán egy szegényesebb valóság, de 
emberibb. Mi csak szeretnénk tenni a dolgunkat, rengeteg workshopot tartunk. Nem megyünk 
ki a La Défense-ba, a pénzügyi központba, csak a közelükben vagyunk, ez is hoz ötleteket a 
munkánkba. 
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  Nelson Pernisco 
- Thomas épp az előbb magyarázta el, mennyire szereti a kapcsolatokat és inspirációs 
lehetőségeket a Le Wonder-ben. Például, ha egy festő vagy, inspirációt szerezhetsz az 
fémmegmunkálóktól vagy éppen a rádiótól. Neked is hasonló érzéseid vannak? 
- Igen, 65 művész dolgozik itt épp, és közösségként létezünk. Mindenki törekszik arra, hogy 
kapcsolatokat szerezzen, és szeretnénk is, ha minél több kapcsolat létesülne, különösen azok 
között, akik más műfajban alkotnak, mondjuk szobrászat és zene, nyomtatás és konyha, vagy akár 
a kortárs műfajokban, mint tetoválás és selyemfestés, divat, és még hosszan folytathatnám... 
- Hogyan tud egy kísérleti konyha inspirálni egy szobor elkészítését és fordítva?  
- Itt mindenki a csináld magad elvét követi. Nagyon sok eszközünk van, sok pénzt fordítunk 
eszközök vételére. Ez egy picit politikai mozgalom is, mert ezekkel a nagyméretű eszközökkel 
máshol legfeljebb egy múzeumban vagy egy nagy intézetben találkozhatsz, mi viszont függetlenek 
vagyunk. Nézheted ezt egy szegény művész szemüvegén át is. Mégha egy szegény művész vagy is, 
aki csak 100-200 eurót fizet havonta, akkor is hozzáférhetsz ezekhez a nagyon drága eszközökhöz, 
sokféle művésszel találkozhatsz, és különböző területeket ismerhetsz meg. 
- Ez remek, csakhogy Párizs tele van művészeti intézményekkel. A ti egyik nagy előnyötök, hogy 
függetlenek vagytok. Miért fontos ez? 
- Visszautasítunk minden állami pénzt, mert nem akarjuk, hogy külső forrásból finanszírozzák a 
működésünket. Így olyan műveket mutatunk be, azt csinálunk, amit csak akarunk. A klasszikus 
felállás az, hogy szerezni kell pénzt valahonnan, csakhogy amikor eldöntik a fejed fölött, hogy 
nem adnak több pénzt, akkor be kell fejezned, mert nem tudod tovább fizetni az embereket. 
Létrehoztunk egy modellt, ahol mindannyian teljesen függetlenek vagyunk, és mindenki bead 
pénzt a közösbe. Ez egy egyszerű pénzügyi modell ami működik, ezért nem igazán tudom, miért 
kellene máshonnan pénzért kuncsorognunk. Talán az egyetlen ilyen helyzet egy épület vásárlása 
lenne. Párizs belterületén ingatlant venni szinte lehetetlen. 
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 - Nagyon drága lett. 
- Igen, de másfelől meg valahogy kezelni kell ezt a helyzetet, mert Párizsnak szüksége van 
művészekre. A nagy művészeti iskolák ontják magukból a végzetteket, és jelenleg nekik Marseille-
be, Brüsszelbe, Berlinbe kell menniük, mert Párizs túl drága. Pedig Párizs szeretne a művészeti 
élet tetején maradni.. Szükség van drága eszközökre, és egy helyre az alkotáshoz. Nem lehet csak 
kiállítási tereket fenntartani, mert a műveket valahol létre is kell hozni. 
 - Rendben, de épp az előbb említetted, hogy visszautasítjátok az állami pénzt. 
- Nem vagyunk feltétlenül ellene csak nincs rá szükségünk, mert egy olyan környezetet hoztunk 
létre, ami eltartja magát. Nem hiszem, hogy befektetőt keresni, hogy ő eltartson minket, az jó 
ötlet lenne. 
- Akárkivel beszélek, minden alkotó azt mondja, hogy egyre több és több időt tölt a 
kommunikációval, és emiatt egyre kevesebb ideje van alkotásokat létrehozni. Mit gondolsz, akár 
teljesen el is tűnhet az alkotás a megosztó felületek miatt? 
- Nem tudom, azt kell mondanom, itt mi elég komolyan dolgozunk. Vannak hetek, amikor 
mindenki reggel hatkor kel csak azért, mert akkor még sötét van vagy éppen egy kutatás miatt. 
Nagyon sok figyelmet fordítunk a kutatásokra, sokszor az alkotások inkább szabadidőben 
készülnek. És hogyan lehet szabadidőt csinálni? El kell hagyni azokat a dolgokat, amik csak viszik 
az időt: kifizetni a bérletet, az ételt, elmenni anyagokért, és mivel mi együtt élünk, és nem költünk 
túl sok pénzt, ezért nem is kell folyton műveket eladnunk a túléléshez. Emiatt heti 7 nap 24 
órában tudunk koncentrálni az ötleteinkre. Szerintem erre van szükség, ha teljesen bele szeretnél 
merülni az alkotásba. Itt minden pillanatban erre koncentrálhatsz. Nem túl jó dolog heti 40 órát 
dolgozni valami máson, az agyad túl fáradt lesz már a munka után. 
- Mindig is ez volt a legnagyobb konfliktus a művészetben, mert nem mindenki tud megélni belőle. 
- Mindenki ismeri ezt a pénzügyi modellt. A pénzügyi rendszer finoman szólva sem segíti a 
művészeket, mert arra ösztönöz, hogy kommersz festményeket fess a napi betevőért. Amit mi 
csinálunk, az egészen más. A nálunk készült szobrok nem eladásra készülnek, mert a nagy méretű 
művek amúgy is nehezen eladhatók. Európában a gyűjtőknek nincs feleslegesen nagy lakásuk, 
ahová a nagy szobrok beférnének. Tehát ha el akarsz adni, más utat kell keresni. Sok más 
lehetőség is van, de az iskolákban azt tanítják, hogy csak egy lehetőség van, a galéria, a múzeum, 
a piac. Nem hiszem hogy ez így van. Nem a piac ellen vagyunk, de szeretnénk egy olyan közeget 
teremteni, ami nem az eladásra épül. A művésznek nem kell mindig az eladáson gondolkodnia. 
Az, ahogy együtt dolgozunk, sokkal fontosabb az egyéni karriereknél, mert sokkal közelebb van 
ahhoz, amit mi művészetnek hívunk. 
- Amikor megnéztem a műveidet, sokszor volt olyan érzésem, hogy amit látok, az egy elhagyott 
tér a jövőből. Milyen munkákon dolgozol éppen? Ezt a vonalat viszed tovább? 
- Sosem tudom előre, milyenek lesznek a műveim. Sok változáson mentek keresztül idén. A 
pusztítást építésként fogom fel. Szintén szeretem a katasztrófákat megjeleníteni, tüzet, égett 
elemeket, összetört tárgyakat használok, ezáltal kritizálom a jelenlegi rendszer erőszakosságát. 
Manapság egy új elméleten gondolkodom az időről, szeretném a kiállítási hely limitjeiből 
kiszakítani. Egy szoborral teret lehet létrehozni egy kiállításon, és azon dolgozom, hogy az időt is 
bevonjam, hiszen a műveim nagyon messze vannak az egyszer elkészült és bekerült a raktárba 
szemlélettől. Amikor az idővel dolgozom, akkor folyamatosan foglalkozom vele. Megtartom a 
művet és fejlesztem. 
Egy másik ötlet ami nagyon tetszik mostanában, az a történetmesélő művész ötlete. Szeretnék 
reagálni arra, hogy eltűni ka történetmesélés, már nem mesélünk úgy, mint az előző generációk, 
pedig szerintem a művész szerepe pont ez: olyan történeteket szeretnék megmutatni, amiknek 
nem volt mesélőjük, ezért titokban maradtak.  
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- Talán a Le Wonder is egy jó történet, mindenki irigy lesz aki megismeri.. 
- Nem kell irigynek lenni, ugyanezt bárki létrehozhatja. Nem annyira nehéz ez. Ha mi meg tudtuk 
csinálni úgy, hogy semmit sem értünk a gazdasághoz és nincsenek politikai kapcsolataink, akkor 
ez mindenki számára lehetséges. Egyszerűen több helyszínre van szükség, amit ki lehet pofozni, 
és egyszer talán az állam is jobban értékeli majd ezt a törekvést. Nem kérhetsz meg minden 
végzős művészt, hogy találjon egy épületet, hívjon meg 60 művészt, nemzetközi 
rezidenciaprogramot indítson, vásároljon nagyon drága eszközöket és szerszámokat, ez túl sok 
egy személynek. Amíg az állam nem ébred fel, addig nekünk magunknak kell kreatívnak lennünk. 

Kuli 
 

 
 
 
 
 


