Pressemeddelelse
Kunstgruppe overtager ledelse på gymnasieskole
Sisters Academy
HF & VUC, FYN, FLOW omdannes i 14 dage til et
uddannelseseksperiment hvor kunstgruppen Sisters Hope overtager
ledelsen.
Sted: HF &VUC, FYN, FLOW i Odense i Tidsrummet: 24.2 – 7.3.
Skolen har åbent man – fre. fra 7.30 – 17.00. Åbent hus : 28.
Februar 2014 kl. 7.30 – 16.00.
Skoleskemaet ser ud som det plejer for de over 200 kursister. Men
det er også det eneste. Når de møder om morgenen træder de ind i
en parallelverden med en helt egen forhistorie og et andet
æstetisk udtryk end de er vant til - omgivet af udstoppede dyr,
dæmpet musik og en duft af gammel kirsebærvin. Igennem et halvt
år har lærerkollegiet på HF uddannelsen FLOW i Odense samarbejdet
med performancegruppen Sisters Hope om at skabe rammerne for et
uddannelseseksperiment, der sætter det æstetiske og sanselige i
centrum for al tænkning og handlen. Det gøres ved at skabe en
parallel skoleverden, der er ledet af søstrene Coco og Coca
Pebbers let twistede logik, der gennemsyrer alt i og udenfor
klasseværelserne. Gitte Bruus Albrechtsen, afdelingsleder på hf,
fortæller:
I en tid hvor uddannelsesreformer er på dagsordenen for
både folkeskoler, gymnasier og universiteter er vi nødt til
at finde ud af, hvordan vi kan arbejde og tænke på nye
måder. Derfor har vi kastet os ud i dette radikale
eksperiment, der vender op og ned på den måde vi ser verden
på til hverdag.
Undervisningen er flyttet til de nedlagte fabriksbygninger på
Ruggårdsvej. Og her er der bygget et univers op med andre regler.
Det betyder at der bl.a. er indført skoleuniformer og en særlig
dress-code for lærerne. Madpakkerne skal være pakket ind i papir
og mobiltelefonerne er slukkede. Elever og læreres opgave er at
udforske nye læringsformer, der stimulere en mere sanselig og
poetisk erkendelse, herunder indsamles kontinuerligt viden og
objekter ind til ’Arkivet’. Arkivet er også det, der ’gennem
krisen’ har holdt de nye skoleledere i live. Samtidig er et hold
på 12 performere rykket ind. De fungerer som tableauer af
inspiration for den uddannelsesudvikling, der foregår i
klasselokalerne. Lærerne kan vælge at rykke undervisningen ud til
disse tableauer eller performerne kan intervenere undervisningen
ud fra den simple regel – Hvis døren står på klem er
interventionen velkommen.
Lærerne har valgt at arbejde på et eller flere af tre niveauer i
forhold til den nye rammesætning: Indhold, metode og lærerrolle.
Ved at sætte fokus på lærerne er visionen, at den viden, der
oparbejdes gennem eksperimentet, bliver på skolen, når

performancegruppen forlader stedet. De to ledere af Sisters Hope,
Anna Lawaetz og Gry Worre Hallberg fortæller
Krise-retorikken var startskuddet. For os som kunstnere og
forskere handler det om at finde ud af hvad for en type
samfund vi vil kunne skabe i fremtiden. Og her er
uddannelsessystemet helt centralt. Det er her vores
tænkning formes. I dette full-scale eksperiment sætter vi
kunsten ind som det primære system i en parallelverden.
Dvs. det politiske og det økonomiske system er sat ud af
kraft. Og i stedet afprøver vi hvad det vil sige at være i
et uddannelsessystem, hvor sanselighed og æstetik er
centrum for al tænkning og handlen. Det har vi døbt Sisters
Academy.
Sisters Academy kan besøges i den 28. februar fra kl. 7.30 –
16.00. For en sær-aftale i perioden mellem 24.2. og 7.3 kontakt
venligst: Gry Worre Hallberg, 2624 7734.
Projektet er støttet af Statens Kunstråds Huskunstnerordning.
For yderligere information og pressefotos se
sistersacademy.dk/gallery eller kontakt presseansvarlig fra HF &
VUC, FYN, FLOW Malene Harboe på mail: mhm@vucfyn.dk. Eller
kontakt Sisters Hope på mail: sistershope@sistershope.dk og
telefon 2624 7734
Læs mere om HF & VUC, FYN, FLOW her:
http://www.flow1748.dk/flow/FLOW.html
Læs mere om HF & VUC FYN her: http://vucfyn.dk/
Venlig hilsen,
HF & VUC, FYN, FLOW og Sisters Hope

