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Weekendavisen

Sans. I 30 dage kommer Den Frie Udstillingsbygning til at fungere som sanselig kostskole. Gry Worre Hallberg og performancekollektivet
Sisters Hope undersøger, hvad det vil sige at have æstetik som styrende princip i stedet for økonomiske og politiske rationaler.

Den smukke kostskole
selvs forhold til rum?« Man skal også give
sit poetiske selv et navn, forstå dets længsler
og natur. Sisters Academy arbejder med
lærerne og deres poetiske selv flere måneder
forud, i Odense resulterede det blandt andet
i, at dansk- og engelsklærer Peter Christian
Eriksen navngav sit poetiske selv Solsorten.
»Solsortens smukke, lyriske sang morgen og
aften kombineret med dens arbejdsomhed,
rutinen med at opfostre 2-3 kuld unger
om året og dens konstante roden rundt gør
den til et oplagt billede på lærerrollen,« har
han skrevet på Sisters Academys blog. Han
fandt både inspiration og nye konkrete
undervisningsmetoder i arbejdet med
det poetiske selv, men han skrev også, at
koblingen mellem sit konkrete arbejde og det
poetiske ikke altid var let at se.

Af LUNA SVARRER

I

entreen til Den Frie Udstillingsbygning
er der lagt nyt gulvtæppe. Det er
mørkeblåt med guldblomster og
dækket til med gennemsigtigt plastik.
Det er godt, for det regner, og folk tager
ikke skoene af, når de går indenfor. På
informationsdisken ligger der forskellige
papirer, værktøj, stof og sakse, og mest
forstyrrende: en grågrøn netmelon. Entreen
leder videre til tre andre rum. Et rum har
fået nyopsatte lysekroner, i et andet er der
gamle køjesenge af træ, de står nøgne, uden
madrasser og er smukke. Det sidste rum
virker som et kæmpestort pulterkammer. Jeg
skal møde Gry Worre Hallberg, der er leder af
performancekollektivet Sisters Hope og den
performative totalinstallation Sisters Academy
– The Boarding School, der skal udspille sig i
bygningen. I værket undersøger Sisters Hope
et fremtidsscenarie om et mere sanseligt
samfund. De lader dette samfunds ideer tage
form i rammerne af en kostskole. Fra den 19.
september og en måned frem får æstetikken
og dens principper lov til at dominere Den
Frie Udstillingsbygning. Det betyder blandt
andet, at vægge draperes med tungt, blødt
stof. At lysene bliver filtreret og får et skær
af forskellige violette og grønne farver. At
der i alle rum installeres lydlandskaber, der
er rolige, undervandsagtige, og som dæmrer
af mystik. Vi bevæger os gennem de mange
kaotiske rum, ned i kælderen og sætter os i
kantinen. Der er ikke roligt nogen steder, i
alle rum er der folk, der arbejder koncentreret:
Nogle ompolstrer stole eller skærer gulvtæpper
til, andre står på stiger og sætter farvefiltre
på lamperne. Gry Worre Hallberg fortæller,
at kostskolen ikke nødvendigvis er sådan,
det sanselige samfund ser ud. Det er en
mere koncentreret udgave af det. »Vores greb
er fordybelse, så vi transformerer rummet
for at skabe en anderledes ramme end i
hverdagslivet. Det betyder ikke, at vi synes,
at det sanselige samfund skal se sådan ud,«
siger hun. »Men det er altid en langsomhed
og en stilhed, som er udgangspunktet. Og det
er, fordi det er så radikalt. Apropos det, vi er i
nu,« siger hun og kigger rundt. »Her er larm,
hurtighed og forstyrrelser.«
Et stort hold af performere kommer til at
være lærere for skolens elever, som kan være
dig og mig. Du skal bare være villig til at
lade dig indskrive i minimum 24 timer og
blandt andet undvære din mobiltelefon og
dit ur. Udstillingen vandt Bikubenfondens

SISTERS Academy har fundet sted flere
gange før. Typisk på ungdomsskoler, både
i Danmark, Sverige og Island. I Danmark
fandt det første større eksperiment sted
på VUC og HF FLOW i Odense i 2014.
Performancen udspillede sig over to uger, hvor
175 elever og 22 lærere deltog.
Selvom eleverne havde klassiske fag som
dansk, matematik og historie, foregik det hele
i atypiske rammer. Et af grundelementerne
i projektet er ideen om »det poetiske selv«.
Det er ikke en karakter eller en parallel til det
nuværende selv, men et potentiale i alle, der
kan aktiveres. forklarer Gry Worre Hallberg.
»Det er en tilstand, hvor sanserne er vækket
fuldstændigt til live, og man registrerer og
fornemmer langt mere.«
Både lærere og elever har skullet arbejde
med begrebet, blandt andet i rituelle
ceremonier styret af performancegruppen i
noget, der minder om guidede meditationer
tilsat lidt Twin Peaks. Man skal forholde
sig til spørgsmål som: »Hvad er dit poetiske
selvs forhold til tid?« og »Hvad er dit poetiske

IFØLGE Gry Worre Hallberg skabte
Oplysningstidens idealer om rationalitet et
værdihierarki, der underprioriterede sanselige
og kropslige erkendelser. Kunsten blev et
selvstændigt system, afskåret fra hverdagslivet,
den kom ind på museer og på gallerierne.
»Samtidig begyndte man at tænke, at
kunstneren var en særlig persona, i stedet for
at sige: Alle mennesker er sanselige,« fortæller
hun. »Det er derfor, vi sætter fokus på det
sanselige samfund; lad os i det mindste prøve
at udforske værdien i æstetikken, for det har
vi slet ikke gjort endnu. Den har været lukket
inde i sit eget system. Hvad sker der, hvis den
bliver lukket ud?« spørger hun.
Gry Worre Hallbergs poetiske selv er
Søsteren, en mild kostskolerektor, men også en
radikal tænker, der har skrevet det sanselige
samfunds manifest. Hun har brune øjne,
og hun taler begejstret om projektet. Hun
har bare tæer og en nederdel på, der minder
om en flamencodanserindes. Men hun
har ikke danset flamenco, hun har danset
capoeira, intenst i ti år. Det finder jeg ud af,
da jeg spørger til hendes uddannelse. Hun
har læst Teater- og performancestudier på
Københavns Universitet og kort været forbi
Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS
samt Antropologi. Sidstnævnte for at få lov til
at tage på et udvekslingsophold til Brasilien,
så hun kunne skrive om dansekulturen, der
også bruger elementer fra kampsport. Dansen
er meget ritualiseret; det skaber et rum for
dybt nærvær, forklarer hun.
Forholdet mellem kunst og viden
kendetegner mange af de projekter, hun står
bag. På Sisters Academy viser det sig blandt
andet i et arkiv af notesbøger, der indeholder

der i München kreerede den onde ildgud
som nålestribet engelsk gentleman, fjernt fra
de gængse germanske klicheer.
Jo, netop det parti ville han kunne
bestride med sin smidige klangfulde sangstil,
men Padmore betror os, at liedsangen
står ham nærmere end operaroller. Den
eneste sceneoptræden han planlægger er
Aschenbach i Benjamin Brittens opera
Døden i Venedig, på Covent Garden med
David McVicar som instruktør. Padmore
synes i grunden ikke, at engelsk er et
særlig godt sangsprog, og de nye operaer af
stjerneskuddet Thomas Adès er ikke helt
hans kop te. Vi diskuterer sprog, Padmore

erindrer sig tenorpartiet i Carl Nielsens
Fynsk Forår, som han sang i København
på dansk. De smukkeste sprog er for ham
russisk og fransk, men det er udfordringerne
i det tyske repertoire, der for alvor tænder
ham. I Mogens Dahl Koncertsal blev
Brahms, Mahler og Schumann i mandags
celebreret med blændende dybtloddende
akkompagnement fra pianisten Julius
Drake, hvis maskuline dynamik
harmonerer aldeles med Padmores dristige
ekspressionisme.
Det er, som om en forynget troldmand fra
Ringenes Herre står foran os i koncerthusets
intime rum og omskaber teksterne af Heine,

Gry Worre Hallberg er kostskolens strenge,
men dog milde fortaler for Det poetiske selv.

visionspris 2016 og tre millioner kroner til at
gennemføre projektet. Den enige jury tildelte
Sisters Academy prisen, netop fordi projektet i
høj grad udfordrer den traditionelle opfattelse
af, hvor lang tid man er en del af et værk.
»Desuden åbner udstillingen en interessant
diskussion om betydningen af de æstetiske
værdier i vores samfund,« skrev juryen.

tidligere elevers og læreres oplevelser.
Oplevelser, der også skal fungere som empiri
i den praksisbaserede ph.d., som Gry Worre
Hallberg efterfølgende skal skrive om Sisters
Academy og Dome of Visions, hvor hun også
er kunstnerisk leder og hovedkurator.
MANGE af Gry Worre Hallbergs tanker
og analyser bygger videre på samme af den
amerikanske professor og mytolog Joseph
Campbell (1904-1987), der blandt andet er
kendt for romanen The Hero with a Thousand
Faces (1949). Han mener, at et samfund
består af fire søjler: religion, politik, økonomi
og æstetik, og at man kan se, hvilken søjle
der dominerer, i bygningers højde. Følger
man den betragtning, har samfundet siden
Antikken og op til Middelalderen været
domineret af den religiøse dimension, kendetegnet ved, at kirketårnet var det højeste. Så
kom rådhustårnet, der indikerede, at det
politiske styrede. Siden industrialiseringen har
det været de finansielle centre, der har raget
højest op. Det er i afrundingen af dette
argument, at Gry Worre Hallberg påstår, »at
den æstetiske dimension aldrig har domineret«.
Måske har hun ret, tænker jeg. Men
man kan også påpege, at vi lever i en meget
æstetiseret verden i dag. Hvor skønhed står
centralt i vores hverdagsliv. Ikke? Får jeg
indført.
»Jo,« svarer hun. »Men det, mener jeg,
hænger sammen med reklamernes indtog,
som bruger æstetikken til kapitalens formål.
Formålet med Sisters Academy er ikke at
gøre kapitalen smuk. Vi ønsker at sætte
spørgsmålstegn ved det nuværende system og
sætte æstetikken først: Hvordan kan vi tvinge
skønhed ud af økonomien? Og hvis vi ikke
kan det, så smider vi den væk.«
Det lyder enkelt, men også abstrakt og
uhåndgribeligt. Gry Worre Hallberg er
ikke meget for at sige, hvordan det sanselige
samfund konkret kommer til at fungere eller
se ud, for »vi har ikke levet det endnu«, lyder
argumentet. »Men det er vigtigt at forstå,
at det æstetiske samfund ikke er en utopi,«
forklarer hun. »Der er mange skyggesider ved
det økonomiske system, og det vil der også
være ved det æstetiske.«
Sisters Academy – The Boarding School
er en totalinstallation, der finder sted i Den Frie
Udstillingsbygning fra den 19. september 2017.
Luna Svarrer er journalist og
sociologistuderende.
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Af PETER JOHANNES ERICHSEN

BLANDT engelske tenorer er Mark
Padmore så ressourcestærk, at vi roligt kan
spørge ham, om partiet som Loge i Wagners
Rhinguldet ikke naturnødvendigt kalder på
ham, ligesom det var tilfældet med hans
store forgænger tenoren Philip Langridge,
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Rückert og Kerner til trylleformularer.
Altfavnende hos Johannes Brahms,
genspejlende hos Gustav Mahler og
medrivende hos Robert Schumann. Det var
netop sidstnævntes ømt hudløse Dichterliebe,
der med Padmore og Drake blev noget af det
mest uforglemmelige i Stoense-koncerterne
på Langeland. Vi glemmer heller ikke Mark
Padmores feberredning af Händels Messias
i DR Koncerthuset sidste år, hvor han
sprang ind på afbud efter at have mestret
tenorpartiet ved opførelsen i Holmens
Kirke under Mogens Dahls ledelse. En
stedse passionsspejdende verdenssanger har
passeret os.
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