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VAD ÄR DET HÄR FÖR NÅGOT? 

Under 2015–2016 genomför kulturscenen Inkonst och 
den danska performacegruppen Sisters Hope ett stort 
scenkonstexperiment; Sisters Academy Malmö. Projektet 
utforskar utbildningsfrågor och konst inom ramen för två 
storskaliga, interaktiva produktioner. Båda innebär om-
fattande miljöbyggen där scenografi, ljud, ljus, språk, mat, 
skådespeleri m.m. smälter samman till en sorts parallella 
universum. Här deltar alla – publik, gäster, elever, lärare, 
konstnärer och performers – i ett öppet, gemensamt 
utforskande av alternativa kunskapsprocesser. 

Sisters Academy Malmö består av två delar:  
I september 2015 förvandlar vi hela Inkonst till en 
internatskola där personer över 18 år kan skriva in sig som 
elever för 24 timmar eller mer. I början av 2016 intar vi på 
ett liknande sätt en gymnasieskola (intervention).   

Sisters Academy är ett stort, nordiskt projekt skapat av 
Sisters Hope vars arbete vilar i fyra discipliner: Pedagogik-
utveckling, Aktivism, Scenkonst och Forskning. I projektet 
utforskar vi och skapar empiriskt underlag för den 
estetiska dimensionens betydelse för lärandet. Därigenom 
vill vi påverka rådande utbildningssystem. 

VAD ERBJUDER VI ER? 

Vi söker Dig som vill ta med din gymnasieskola in i en 
utvecklande, nyskapande och omvälvande upplevelse. 
Tillsammans får hela skolan arbeta mot ett gemensamt 
mål, skapa nya erfarenheter och pröva andra metoder.  

Under två veckor flyttar ”systrarna” och deras stab in på 
skolan och gör den till en plats för utforskande av estetiska 
läroprocesser, konstnärlig metod, sinnligt lärande och 
okonventionella sätt att tillgodogöra sig kunskap. Schemat 
följs och alla lektioner genomförs, men med andra 
metoder och utifrån nya perspektiv. Alla som arbetar på 
skolan blir grundligt förberedda och involverade i 
processen. Det sker även uppföljande samtal och 
utvärderingar med alla inblandade.  

Totalt varar samarbetet cirka ett år och vi vill komma igång 
så snart som möjligt.  Eftersom vi bygger scenografi och 
förändrar i rummen behöver interventionen ske efter ett lov 
– förslagsvis sportlovet. 

Ett mål är att alla ni på skolan – elever, lärare och ledning –
ska få upplevelser/erfarenheter som ger er material och 
inspiration som ni själva kan ta vidare i era respektive roller. 

 

ERFARENHETER FRÅN ODENSE 

Under våren 2014 genomfördes en intervention på en 
gymnasieskola i Odense i Danmark. Resultaten var mycket 
goda och lärare därifrån kommer att medverka som 
performers i Malmö. Övertagandet fick stor uppmärk-
samhet och mycket positiv respons, bland annat från 
danska utbildningsdepartementet. 

– Det var en process som ingen av oss kommer att 
glömma. Intensiteten i upplevelsen fick oss att utmana 
vardagliga föreställningar och stärkte oss som grupp 
eftersom The Sisters ledde allt så skickligt, skriver en 
lärare i sin reflektion om perioden.   

 

INTRESSERAD? 

Kontakta Pia Paglialunga, projektledare  
pia@ inkonst.com 
0723 – 10 15 13 
http://www.sistersacademymalmo.se/ 

http://sistersacademy.dk/ 

http://www.inkonst.com/sisters-academy/ 

http://sistersacademy.dk/sisters-academy-1/ 

http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Asterisk/73/Asterisk-73-s22-23.pdf 
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