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Luca Hillen. Aistimatka, 2019
Luca Hillen (http://www.luca.kinderbuenos.com/)

(s. 1983 DE) Silmät ja suu kiinni – Aistimatka.

Yhteistyössä Pyynpään koulu 4C ja Rauman OKL:n

opiskelijoita.

Kauppakatu 8, klo 13.00, 15.00 ja 17.00.

Väkivallaton vuorovaikutus – NVC-tunnit

21.12.2018–28.2.2019 torstaisin klo 17.30–19.00

Tammela, Eteläpitkäkatu 17.

Residenssi lokakuu 2018–helmikuu 2019.

Luca Hillen tekee työtä performanssien, elokuvien, teatterin ja taidejournalismin parissa. Järjestäessään

tapahtumia Hillen keskittyy tavallisiin ilmiöihin, jotka ympäröivät ihmisiä päivittäin, ja niiden kokemiseen

eri aistien avulla. Tapahtumissa hän haluaa nostaa esiin yksityiskohtia, jotka ovat arjessa helppo unohtaa;

kuten pöly ilmassa tai valonsäteet. Hillen nauttii voidessaan luoda tiloja, joissa yleisö voi vapaasti

havainnoida tuntemuksia. Hän vertaakin luomaansa aistimusten tilaa rentouttavaan ja nautinnolliseen

kävelyyn puutarhassa.

Luca Hillen kutsuu meidät opastetulle kierrokselle, jossa voi luottaa toiseen ihmiseen ja pääsee

yksityiskohtiin keskittymällä irtautumaan nykypäivän visuaalisesta kaaoksesta. Aistikokemusten kautta

taiteilija haluaa tarjota yleisölle mahdollisuuden päästä keskittymään, kuuntelemaan ja tuntemaan.

Kiitos Erja Paulasaari

Hillenin työskentelyä ovat osittain avustaneet Erik Rosenlewin säätiö ja Satakunnan

Lastenkulttuuriverkosto.

Raumalla Hillen on talven ajan myös opettanut Nonviolent Communication (NVC) – Väkivallaton

vuorovaikutus -menetelmän käyttöä eri yhteyksissä ja yhteistyössä mm. Katulähetyksen ja RaumanAallon

kanssa. NVC on psykologian tohtori Marshall Rosenbergin kehittämä vuorovaikutusmenetelmä, jolla

pyritään selkeyttämään kuuntelemista ja puhumista kommunikaatiota. Sitä käytetään erityisesti kriittisissä

tilanteissa, joissa ihmisten välistä kommunikaatiota on poikkeuksellisen vaikeaa saada toimimaan tai kun

halutaan rakentaa yhteys toiseen ihmiseen tai säilyttää sen silloinkin, kun ottaa puheeksi haasteellisia

asioita esimerkiksi työpaikalla. Tunneilla Hillen ohjaa myös oman ärsyyntymisen tunnistamista sekä

hillitsemisestä ja antaa askelkiviä myötätuntoisen ajattelutavan kehittämiseen.

Kuka tahansa kommunikaation parantamisen eri keinoista kiinnostunut voi osallistua. Tammelassa

pidettäville tunneille voi osallistua kerran tai joka kerta. Ennakkoilmoittautumisia ei tarvita.

Vapaavalintainen osallistumismaksu.

Luca Hillen (s. 1983) varttui Berliinissä, Hampurissa ja Münchenissä. Parikymppisenä hän aloitti valokuvajournalismin

opinnot Walesissa ja perusti taidekollektiivin coca braun, joka on myös perustamansa taidelehti PINGOn kustantamo. 2008

Hillen muutti Amsterdamiin ja aloitti opinnot Gerrit Rietveld Akatemiassa, josta valmistui 2011. Sen jälkeen hän opiskeli

mimikkaa amsterdamilaisessa teatterikoulussa (tutkinto 2015). Venetsian Biennaleen 2015 Hillen osallistui

runoperformanssillaan. Vuonna 2018 Hillen valmistui Nonviolent Communication -menetelmän opettajaksi.
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