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my nie wierzymy w rewolucję. Rewolucja to jedna ideologia 
przeciw innej, co kończy się polem walki i nie przynosi zmiany. 
Nasze projekty są oparte na interwencji i dialogu. Nie skupiamy się 
więc na krytyce. Nie prowokujemy. W ten sposób istnieje szansa 
na głębszy wpływ niż w przypadku prowokacji czy rewolucji, gdzie 
chodzi o stworzenie kontrastu dla obecnego systemu – z Gry worre 
Hallberg, duńską artystką, performerką i aktywistką, założycielką 
akademii sióstr, rozmawia paulina Jeziorek

B—04 p e r f o r m o w a n i e 
r z e c z y w i s t o ś c i

PrAwo  
do zMysłów

Smutny nauczyciel, który nie ukrywa 
swojego smutku pod maską formali-
zmu, ale się do niego przyznaje? Obraz 
nietypowy, wydaje się sceną z absur-
dalnego skandynawskiego filmu. Ale 
mówisz, że to się zdarzyło w jednej 
z duńskich szkół podczas wspólnej sesji 
porannej z udziałem uczniów, nauczy-
cieli i artystów performerów w trakcie 
realizowanego przez was eksperymentu 
artystyczno-edukacyjnego pod nazwą 
Sisters Academy.

Ten nauczyciel podszedł do mnie pew-
nego dnia w trakcie naszego ekspery-
mentu i spytał: „co robisz, kiedy od-
czuwasz smutek?”. odpowiedziałam: 
„w sztuce performensu działasz na zasa-
dzie impulsu, nic nie odbywa się za kuli-
sami. Jeśli coś czujesz, nadaj temu formę 
obrazu, a potem to wyraź. Jeśli czujesz 
smutek, to jak on wygląda?”. następ-
nego dnia przyszedł ubrany na czarno 
i poprowadził nasze poranne zebranie. 

zaśpiewał bardzo delikatnym głosem, 
a potem powiedział: „znacie te czar-
ne ptaki? zawsze powtarzają odgłosy je-
den po drugim”. potem zaśpiewał, a inni 
to powtórzyli. Trwało to przez jakiś czas. 
w ten sposób otrzymał od studentów 
energię i udało mu się pogłębić rolę na-
uczyciela. Był to więc progres edukacyj-
ny. piękny i poetycki. dla wielu uczniów 
oraz nauczycieli szkoła to miejsce i czas, 
który trzeba przetrwać, gdzie do gło-
su dopuszcza się tylko fragment siebie. 
a my stworzyliśmy szkołę, która pozwa-
la uczniom i nauczycielom poczuć się 
całością.

Sisters Academy to inicjatywa sióstr 
bliniaczek Pebber. Z którą z nich roz-
mawiam właściwie w tym momencie? 
Coco czy Coca?

ostatnio myślimy o sobie raczej jako o ar-
chetypicznych siostrach. dlatego coco 
i coca zlewają się w siostry po prostu.

PAtRZ: C—02, S. 110
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siecie pomoc w czasach, gdy epidemia 
nazwana przez was Capita ogarnęła 
codzienność. Wiemy, że coś się z nami 
dzieje, wiemy, że jako społeczeństwo 
nie jest z nami najlepiej. Jesteśmy 
uwięzieni, choć tyle i bez przerwy mówi 
się o wolności. Wrażliwsi popadają 
w depresję, wytrzymalsi wycofują się 
w głąb siebie, są obecni tylko częścio-
wo. Sztukę, postrzeganą czasem 
jako panaceum na społeczną 
chorobę ducha, ogarnęła waszym 
zdaniem ta sama epidemia. Jak 
do tego wszystkiego doszło?

nasza codzienność jest wypadko-
wą konsekwencji rewolucji przemy-
słowej oraz myśli oświeceniowej, 
która przedkłada nade wszyst-
ko myślenie racjonalne. kształtu-
je to sposób istnienia człowieka 
w świecie. najważniejsza staje się 
akumulacja kapitału. przy tym sys-
tem sztuki stał się dla wielu niedo-
stępny. artyści mają całkowitą wol-
ność, mogą prowokować, ale tylko 
w obrębie tego systemu. rzadko 
udaje im się wpłynąć na rzeczywi-
stość. To, co robimy, to wykorzy-
stanie narzędzi sytemu sztuki do 
radykalnych interwencji na płasz-
czyźnie życia codziennego. akade-
mia sióstr (sisters academy) działa 
na polu systemu edukacji, bo jeśli 
chcemy zmienić coś w świecie, to 
właśnie miejsce, od którego warto 
zacząć. Tu kształtowane są umysły 
przyszłości. Taka jest podstawowa prze-
słanka projektu. akademia sióstr zgłębia 
zmysłowe i poetyckie sposoby produk-
cji wiedzy w obrębie systemu edukacyj-
nego, aby w efekcie wpłynąć na sposób 
kształtowania społeczeństwa. w tym sen-
sie w projekt ten wbudowana jest kryty-
ka kapitalizmu. nasze podejście nie jest 
jednak w najmniejszym stopniu odrzuce-
niem rewolucji przemysłowej czy myśli 
oświeceniowej. To były wielkie osiągnię-
cia swoich czasów. Jako społeczeństwu 

udało nam się wtedy rozwinąć racjonalne 
myślenie. próbujemy jednak powiedzieć, 
że zmysłowe doświadczanie świata jest 
zbyt nisko cenione. 

Pomówmy najpierw o waszych ekspe-
rymentach na polu edukacyjnym, które 
trwały kilka tygodni. Próbuję sobie to 
wszystko wyobrazić.

To była pierwsza interwencja akade-
mii sióstr i miała miejsce na prze-
łomie lutego i marca tego roku. 
w eksperymencie wzięło udział 
200 studentów i 23 nauczycieli. 
siostry miały swoje biuro na parte-
rze szkoły.

Zostałaś więc kimś w rodzaju dy-
rektorki szkoły, ale uczestniczyłaś 
też w aktywnościach związanych 
z konkretnymi przedmiotami?
Tak, byłam dyrektorką przez te dwa 
tygodnie eksperymentu, więc mia-
łam wiele obowiązków. czytałam 
szkolne dokumenty, pracowałam 
z uczniami nad ich tzw. poetyckim 
ja, prowadziłam wspólne poranne 
spotkania, codziennie spotykałam 
się z nauczycielami. Musiałam ro-
bić to wszystko, co normalnie robi 
dyrektor szkoły, po prostu robiłam 
to w sposób poetycki. ale najważ-
niejsze procesy zachodziły między 
nauczycielami a uczniami, którzy 
eksperymentowali z formami pro-
dukcji wiedzy.

Produkcji wiedzy? W języku polskim to 
wyrażenie nie jest tak szeroko stoso-
wane jak w angielskim – knowledge 
production. Moim zdaniem razi w od-
niesieniu do tego projektu, bo wywołuje 
skojarzenia właśnie z rewolucją przemy-
słową i sferą ekonomiczną. Przyjmując, 
że język odzwierciedla rzeczywistość, 
to nie może być przypadek, że pojawiło 
się w języku.

ciekawa uwaga. nigdy nie pomyślałam 
o tym w ten sposób, ale rzeczywiście tak 
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wyrażeniem „wiedza zmysłowa” (sensous 
knowledge)?

Możliwe. Ale wracając do waszego 
szkolnego eksperymentu, zajęcia prze-
biegały zgodnie z programem?

Tak. kiedy uczniowie mieli w programie 
matematykę, musieli mieć matematy-
kę, a kiedy religię, to religię. nauczycie-
le działali na trzech poziomach. Mogli 
pracować nad rolą nauczyciela, nad te-
matem – np. w przypadku religii obmy-
ślali np. nowe rytuały, które znikły w na-
szym świeckim społeczeństwie. Mogli też 
pracować nad metodą, za pomocą któ-
rej uczą. nasz eksperyment zaczął się ty-
dzień przed końcem ferii zimowych, wte-
dy transformacji uległa cała przestrzeń 
szkoły. klasy, toalety, korytarze – wszyst-
ko zostało zamienione w instalację. 
w jednej z łazienek pojawiło się różowe 
światło, w innej żółte, w niektórych miej-
scach pojawił się krajobraz dźwiękowy. 
w niektórych klasach na ziemi wysypa-
liśmy piasek, a inne wypełniliśmy książ-
kami – wszystko, by wzmocnić wrażenia 
zmysłowe. Jednocześnie w szkole poja-
wiło się 12 performerów, w tym my, sio-
stry pebber. wszyscy mieszkaliśmy i spa-
liśmy w szkole. nauczyciele natomiast 
musieli spróbować działać w kompletnie 
nowym środowisku. nauka odbywała się 
w klasach, ale nauczyciele mieli możli-
wość pracy nad tym, w jaki sposób prze-
kazywać wiedzę, pobudzając zmysły. 
Uczniowie mogli poruszać się swobod-
nie po szkole. istniała zasada, że wcho-
dzą do tych pomieszczeń, do których 
drzwi są otwarte, nie mogą wchodzić, 
gdy są zamknięte, co zdarzało się rzadko. 
nauczyciele i performerzy prowadzili za-
jęcia razem. Mówiliśmy wiele o tym, jak 
można wykorzystać sztukę performensu 
na płaszczyźnie edukacji, jak mogą pra-
cować, dopuszczając do głosu poetyckie 
ja. Badaliśmy związek progresu eduka-
cyjnego w powiązaniu ze sztuką perfor-
mens. wiele mówiliśmy o demokratyzacji 

wymiaru estetycznego, wywołaniu wra-
żeń zmysłowych itd. To był eksperyment 
na dużą skalę. Były też wzruszające mo-
menty, szczególnie gdy uczniowie przy-
szli nam na koniec dziękować. Była wśród 
nich dziewczyna od pięciu lat cierpiąca 
na kliniczną depresję. powiedziała nam, 
że od 5 lat nie czuła się tak dobrze. do-
szło do wielu interakcji. To, co istotne, to 
fakt, że gdy eksperyment dobiegł końca, 
każdy nauczyciel wręczył nam dokument 
zawierający 3 kwestie, które zamierzał 
wdrażać w swój sposób nauczania w cią-
gu kolejnych 2 lat. w ten sposób zmiany 
będą nadal zachodziły, nawet gdy my już 
odejdziemy z tej konkretnej szkoły.

Odwołujecie się często do określenia 
„społeczeństwo zmysłowe” (sensous 
society). W jaki sposób miałoby funk-
cjonować?

To koncept, który ma zainspirować nowy 
rodzaj myślenia. nie mam tu pełnej od-
powiedzi. nie żyliśmy w takim społeczeń-
stwie. Tylko doświadczenie pozwoli nam 
zrozumieć, czym ono jest. ale próbujemy 
to zgłębić przez nasze performatywne 
eksperymenty. ponieważ doświadczenie 
zmysłowe jest zbyt nisko cenione, musi-
my się dowiedzieć, jaka może być jego 
wartość. alexander Gottlieb Baumgar-
ten definiuje doświadczenie estetycz-
ne jako doświadczanie świata za pomo-
cą zmysłów. właśnie do tej myśli odnosi 
się nasz koncept społeczeństwa zmy-
słowego. Baumgarten definiuje estetykę 

Sisters Academy #1, Dzień 10
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bardzo dualistyczny sposób percepcji 
i poznania. Uważamy, że te formy pozna-
nia są ze sobą splecione, chcemy odna-
leźć wartość ich wspólnego połącze-
nia, cenić właściwie każdą z osobna. ich 
wspólny potencjał pozostaje niezbada-
ny. a może wyjaśnię nasze podejście na 
zasadzie krótkich stworzonych przez nas 
opisów: 

koniec i nowy początek: w 2008 nastą-
piło pęknięcie w świecie finanso-
wym, powstała wyrwa, czyniąc 
miejsce dla nowego paradygma-
tu. zdefiniowanie i stworzenie no-
wego paradygmatu jest wielką 
szansą.

nowy paradygmat: korzysta-
jąc z tej szansy, chcemy pomóc 
w przejściu w kierunku nowe-
go paradygmatu, stając się prze-
wodnikami ludzi i organizacji oraz 
wszystkich podążających w tym 
samym kierunku.

społeczeństwo zmysłowe: wymiar 
estetyczny stanie się źródłem in-
spiracji dla świtającego świata – 
nazwiemy go: społeczeństwem 
zmysłowym.

co to jest społeczeństwo zmy-
słowe: Jak ukazała teoria krytycz-
na (Marx, szkoła frankfurcka, neo-
marksizm), system ekonomiczny 
zdominował i rządzi zachodnim 
społeczeństwem od czasów in-
dustrializacji. dlatego ekonomicz-
ne przesłanki, jak wydajność, obowiązek, 
dyscyplina, szeroko zdominowały co-
dzienne życie w zachodnim społeczeń-
stwie i stały się jego cechami wiodącymi.

instytucje społeczne: Jeśli rozumie-
my społeczeństwo jako ukonstytuowa-
ne przez instytucje, na co wskazały nauki 
społeczne ostatnich wieków, wyróżnimy: 

sferę ekonomiczną, polityczną, artystycz-
ną i religijną jako jego składowe. dominu-
jąca sfera ekonomiczna sprawiła, że za-
chodnie społeczeństwo definiowane jest 
głównie przez wartości ekonomiczne.

estetyczna interwencja w instytucjach 
społecznych: nadszedł czas zmiany. 
w opozycji do ekonomicznego kamienia 
milowego istnieje sztuka czy raczej este-
tyka. Jak zdefiniował Baumgarten i filo-
zofia estetyczna kontynuująca jego myśl 

(np. kant, nietzsche, Marcuse, ad-
orno czy Horkheimer), sztuka jest 
kwintesencją estetycznego spo-
sobu istnienia w świecie. Ten spo-
sób opiera się na: fantazji, pragnie-
niu, zmysłowym odbieraniu świata. 
dlatego wymiar zmysłowy posłu-
ży jako źródło inspiracji dla spo-
łeczeństwa zmysłowego. krok 
po kroku wszyscy zaangażowani 
w ruch zmierzający ku społeczeń-
stwu zmysłowemu doprowadzą do 
interwencji w instytucjach społecz-
nych. w efekcie akcje te nie będą 
jedynie fragmentami przestrze-
ni zamkniętymi w bańce, gdzie do-
puszcza się zmysłowe doświad-
czenie, ale staną się głównymi 
sposobami istnienia.

Chodzi wam więc o wprowadzenie 
demokracji. Ale nie mówimy tu 
o polu politycznym, ale estetycz-
nym. 
Gdy mówię o demokratyzacji do-
świadczenia estetycznego, nie 
chodzi mi jedynie o krytykę obec-
nego systemu ekonomicznego, 

ale i artystycznego. system artystycz-
ny stał się skomplikowany i niedostępny, 
bo od rewolucji przemysłowej sztuka sta-
ła się ekskluzywna i hermetyczna. nasz 
obecny system edukacyjny nie rozwi-
ja ani nie wspiera zmysłowego doświad-
czania świata – dlatego tego nie potra-
fimy. z tego powodu akademia sióstr 
oraz inne moje projekty zgłębiają wymiar 
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czyzn życia codziennego poza ob-
szarem instytucji sztuki. wszystko 
to po to, by przestrzeń zmysłową 
uczynić bardziej dostępną zwy-
kłym ludziom. wiele osób nie zda-
je sobie nawet sprawy, jaką to 
ma wartość lub że sami posiada-
ją zmysłowy, kreatywny, artystycz-
ny potencjał. nasz system nigdy 
nie poprowadził ich w tym kierun-
ku. nigdy nie zbadali tego obsza-
ru, bo nie został dla nich otwar-
ty. przeciwnie, jak powiedziałam 
wcześniej, system artystyczny jest 
hermetyczny i bardzo trudny do 
spenetrowania. 

Czy można powiedzieć, że 
archetyp bliźniaczych Sióstr 
Nadziei – Sióstr Pebbers – został 
stworzony w opozycji do archety-
pu artystycznego geniusza, który 
wyłonił się w XX czy właściwie 
XIX wieku?

w pewnym sensie tak. dużo mówi-
my o koncepcie poetyckiego ja. To 
coś, co istnieje w tobie, co posiada każdy 
i czemu można dać głos. Gdy jestem sio-
strą, to pewną istniejącą część siebie za-
mieniam w poezję. w poezję zamieniam 

codzienność. robią to także inni 
performerzy, którzy ze mną pracu-
ją. w szkole, gdzie prowadziliśmy 
tę eksperymentalną interwencję, 
mówiliśmy do uczniów: „nie patrz-
cie na nas jak na gwiazdy. wy sami 
posiadacie w sobie kreatywny po-
tencjał i jeśli szkoła nie pozwa-
la na to, by go uwolnić, uwolnijcie 
go sami, poza szkołą. wdajcie się 
w dialog z nauczycielami”. Także 
raczej mówimy o tym kreatywnym 
potencjale niż sztuce jako takiej.
w tym sensie nasze działania są 
w duchu artystów z lat 50. czy 60. 
jak na przykład Josepha Beuysa, 
który twierdził, że każdy ma w so-
bie kreatywny potencjał. akade-
mia sióstr uczy, jak go dostrzegać 
i uczynić częścią życia. wierzy-
my, że to przyniesie społeczeństwu 
wiele dobrego, ponieważ istnie-
je rodzaj tęsknoty za tym, by ży-
cie było czymś więcej. Gdy prowa-
dzimy nasze działania, zauważamy, 
że otwieramy przestrzeń dla ludzi, 
w których istnieje wielka potrze-

ba. eksperymenty akademii sióstr ukazu-
ją więc jasno, że ten obszar pozostał za-
niedbany.
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tam, czy wasza estetyka nawiązuje do 
tamtych lat? 

wielu artystów i intelektualistów tamtych 
czasów jest nam bliskich, ale różnimy się 
także w istotny sposób. w latach 60. na 
przykład istniał duch rewolucji. My nie 
wierzymy w rewolucję. rewolucja to jed-
na ideologia przeciw innej, co kończy się 
polem walki i nie przynosi zmiany. nasze 
projekty są oparte na interwencji i dialo-
gu. na przykład obejmując przewodnic-
two nad systemem edukacji, działamy 
w porozumieniu z codziennymi li-
derami, nauczycielami i studenta-
mi. nasza strategia opiera się na 
tym, żeby po naszym odejściu po-
jawiała się niezależność, żeby już 
nie potrzebowano nas  –artystów. 
nie skupiamy się więc na krytyce. 
nie prowokujemy. w ten sposób 
istnieje szansa na większy wpływ 
niż w przypadku prowokacji czy re-
wolucji, gdzie chodzi o stworzenie 
kontrastu dla obecnego systemu. 
Jednakże nasze uniwersum należy 
do innego świata.

Ale dlaczego sam wygląd Sióstr 
Nadziei tak bardzo nawiązuje 
do przeszłości? Siostry noszą 
eleganckie sukienki, futrzane 
czapki, rękawiczki, sączą wino 
z kryształowych szklanek, piją 
kawę z porcelanowych filiżanek. 
Ani trochę nie przywodzą na myśl 
społeczeństwa cyfrowego, w któ-
rym żyjemy.

To dlatego, że próbowałyśmy wy-
tworzyć wrażenie „nie z tego świa-
ta” i pewien rodzaj nostalgii. ważne, by 
stworzyć warunki nieprzypominające co-
dzienności po to, by wywołać inny spo-
sób myślenia. Badamy zmysłowość, 
nasze atrybuty mają działać na zmy-
sły. stymulujemy wrażenia kinestetycz-
ne (czuciowo-ruchowe). ale nasze dzia-
łania poszerzają się. na przykład w 2015 
roku w nuuk będziemy zajmować się 

środowiskiem edukacji cyfrowej. klasą 
stanie się kontener, w którym nauka bę-
dzie się odbywać jedynie w sposób cy-
frowy. podejmujemy więc różne pytania 
i poszerzamy spektrum zainteresowa-
nia. w nuuk pytanie będzie brzmiało: 
czy można stworzyć zmysłowe środowi-
sko nauki dzięki mediom cyfrowym? czy 
można stworzyć intymność, gdy istnieje 
dystans? To ciekawe pytanie. Temat wy-
maga innych ram. obecnie jednak cho-
dzi nam o stworzenie doświadczenia róż-
nego od codzienności. 

W takim razie Siostry mogą 
zmieniać awatary, skoro z łatwo-
ścią poruszacie się od obszarów 
czerpiących z przeszłości ku polu 
społeczeństw cyfrowych?
Mogą. a może raczej są tym sa-
mym awatarem, który szuka odpo-
wiedzi na różne pytania. wyobra-
żam je sobie teraz w takiej postaci, 
która sprawia, że należą do zło-
żonej technicznej rzeczywisto-
ści cyfrowej. one są ciekawe wielu 
spraw. poza tym poetyckie ja może 
przybierać różne formy, zmieniać 
dynamikę.

Poza uaktywnieniem zmysłów 
w waszych praktykach istnieje 
aspekt duchowy. Przypominają 
trochę doświadczenia szamańskie. 
Siostry, które prowadzą przez 
rzeczywistość, przewodnicząc 
wewnętrznej transformacji.
nigdy tego nie wyartykułowały-
śmy. performens służy nam jako 
narzędzie do przeprowadzania lu-

dzi przez sfery, które odkrywają pod-
czas naszych eksperymentów i zdoby-
wania samoświadomości. właściwie 
można nasz cały eksperyment postrze-
gać jako wielki transformujący rytuał. na 
strukturę rytuału składają się trzy fazy: 
preliminarna (wyłączenia, separacji), li-
minalna (okres przejścia) i postliminal-
na (integracji). sztuka skupia się głównie 
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ia na fazie liminalnej. faza preliminarna do-

tyczy przygotowania do transformacji, 
a post liminalna jej zakończenia. Także 
całe nasze przedsięwzięcie jest trans-
formującym rytuałem, w którym chodzi 
o włączenie i zaakceptowanie w szkole 
twojego całościowego bytu, a nie tyl-
ko fragmentu twojego ja. podczas tych 
tygodni, każdego ranka zbieraliśmy się 
wszyscy, by przeprowadzić poranny, co-
dziennie inny rytuał. poprzedniego dnia 
decydowaliśmy, czego będzie dotyczył. 
na przykład jeden z rytuałów dotyczył 
tematu „nieznane”, bo czuliśmy, że to 
wszystko było dla nas nieznane i trzeba 
nam odwagi, żeby to nieznane zbadać. 
w ostatnim tygodniu to uczniowie i na-
uczyciele prowadzili nasze poranne spo-
tkania, bo władza nad tym, co się dzieje, 
przechodziła powoli w ich ręce. My tyl-
ko wzmocniliśmy pewne sytuacje za po-
mocą performensu, a reszta należała do 
uczniów i studentów. zdarzyły się prze-
piękne sesje prowadzone przez nauczy-
cieli.

W przypadku smutnego nauczyciela 
udało się wam chwilowo przywrócić, 
a może w pełni uzdrowić, kto wie, 
komunikację między uczniami a nim. 
Uczynić tę komunikację mniej oficjalną. 
Poprzez nadanie ważności uczuciom ta 
komunikacja nie była już tylko formal-
nym powtarzaniem gestów i procedur.

performens posłużył nam do stworze-
nia ram sytuacji, gdzie mogliśmy być ra-
zem w całkiem nowy sposób. sądzę, że 
performens to dość magiczne narzędzie, 
które pozwala nam być trochę innymi 
i poczuć się bardziej wolnymi.

Jego siła w dużym stopniu leży w tym, 
że angażuje fizyczność, całe ciało.

Muzyka jest audytywna, malarstwo wizu-
alne – a sztuka performensu łączy w so-
bie to wszystko. przy czym angażuje cia-
ło w sposób kinestetyczny. nawiązuję 
tu do koncepcji, zgodnie z którą, gdy 

doświadczysz czegoś ciałem, ono to za-
pamięta i w ten sposób przyswoisz do-
świadczenie. Uczniowie więc zachowują 
swoje doświadczenia, dlatego że doznali 
ich poprzez ciało.

Po raz kolejny Siostry Pebber ukazują 
się w roli świeckich szamanek. Mam na 
myśli to, że za pomocą symbolicznych 
gestów przemawiacie bezpośrednio 
do podświadomości lub też inteligencji 
ciała. Przez usunięcie napięcia z ciała 
wyzwalany zostaje umysł. 

To prawda. same nie użyłybyśmy takiego 
terminu. ale zauważamy, że to, co robi-
my, przynosi efekt transformujący.

Gry Worre Hallberg – działa na styku sztuki perfor-
mensu, aktywizmu, riserczu, studiów nad przyszło-
ścią (future studies), uczestnicząc w eksperymen-
tach takich jak: Dome of Visions, Sisters Academy 
i In100Y. obecnie pracuje nad projektem: Społe
czeństwo Zmysłowe: poza ekonomią racjonalności, 
implikującym ważność zmysłowego poznania świa-
ta. Gry jest założycielką szeregu organizacji i ru-
chów, gdzie sztuka performens była wykorzystywa-
na w codziennych kontekstach jak: sisters academy 
(akademia sióstr), fiction pimps, club de la faye, 
staging Transitions and The poetic revolution.

www.sensuoussociety.org
www.domeofvisions.dk
www.sistersacademy.dk
www.roskilde-festival.dk/arts
www.in100y.dk
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