Livet ~ Døden ~ Testamentet ~ (digitale) Eftermæle
En serie af workshops og performative foredrag om livets og dødens mødepunkter, samt
en kollektiv skabelse af dit eget testamente.

Hvordan relaterer du dig til døden?

Hvad vil du efterlade?

Kan bevidstheden om døden støtte dig i dit liv?
Der findes få ting i livet der bringer os tættere på hinanden som mennesker end disse
spørgsmål. I dag påvirkes traditioner omkring døden af den digitale tidsalder. Der er et
behov for at reflektere over, hvad man efterlader sig i den fysiske og i den digitale verden.
Der er stigende interesse for bæredygtige begravelser, skovbegravelser etc.

Denne workshopserie er skabt til mennesker i alle aldre, der vil opleve et rum hvor du
sammen med andre reflekterer over livet og døden. Mennesker der er tætte på døden og
mennesker der stadig har meget mere liv at leve, men vil skrive deres testamente i god
tid.

I krydsfeltet mellem videnskab, kunst, filosofi og den kollektive kreative proces
er alle fire workshops designede og faciliterede af Iwona Rejmus, og derudover har hver
workshop en gæste oplægsholder der deler deres ekspertviden om dette fascinerende
emne. Hvert event vil slutte med et guidet ritual, hvor man som deltager
skriver/tegner/bygger et symbolsk udkast til eget testamente - der kan udforme sig som en
liste over de vigtigste ting i livet man vil efterlade, det kan være et første udkast af et officielt
dokument, en tegning eller en keramisk skulptur. Man er som deltager velkommen til at tage de
materialer og effekter med som man vil bruge til at skabe dit symbolske testamente med. Vi sørger for
rammerne, historierne, vidensinput, kreativitet samt skrive- og tegneredskaber.

… som en kollektiv handling og omfavnelse af livet og alt som er vigtigt at
efterlade sig.

Doktorens perspektiv er patienter. Healing vs. det at forberede et menneske på døden
Advokatens perspektiv er testamentet og det at efterlade materielle og digitale ejendele
Urnemagerens perspektiv er begravelsens eller bisættelsens traditionelle og nye ritualer
Kunstnerens perspektiv er ...kunst
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BIO
Iwona Rejmus er sociolog med it baggrund og 15 års erfaring med at designe og facilitere
workshops samt undervisning i performance metoder.
Hendes primære fokus i research og kunst har været:
Kærlighed, Relationer, Døden, Krop, Bæredygtighed

Metode
( Interdisciplinær Forskning, Ekropslig-æstetisk læring, Samskabelse )
Fundamentet i Iwonas arbejde med mennesker er den interdisciplinære tilgang til emnet,
der på en unik måde kombinerer performance elementer, rituelle rammer, samt egne
erfaringer med sorg og døden.
Denne tilgang inspirerer og skaber et trygt rum der gør det muligt at tilgå nye
perspektiver og udfolde sig kreativt.

Ramme og Workshop Design
Hver workshop varer 3-4 timer og er egnet for 10-30 deltagere.
I som arrangør står for lokaler og forfriskninger.
Det anbefales at booke hele serien, da alle fire workshops er designet til at fungere
som en komplet og multidimensionel oplevelse for deltagerne.
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Pris:
fra 4600 kr for en workshop* eller 16000 kr for alle fire workshops
( *Workshop #4 er speciel og kan kun bookes sammen med hele røkken af workshops )
Prisen dækker research/forberedelse, koordinering, løn for gæsteforelæsere samt fotodokumentation.

Workshop #1: Livet ~ Døden ~ Testamentet
tema: philosophical- and medical-fundament for good life in the face of death
gæsteforelæser: Monika Tronstad. Filosof og Speciallæge i onkologi ved Herlev Hospital
hvor hun i mange år har arbejdet med kræftpatienter og deres pårørende.
” Jeg vil citere mine patienter for at ære dem ” - Monika
- intro af Iwona om filosofiske / historiske vinkler på døden
- forelæsning af Monika efterfulgt af en dialog med deltagerne
- guidet proces til udvikling af testamenteudkast efterfulgt af deling i plenum

Workshop #2: Livet ~ Døden ~ Testamentet
tema: traditionelle og “grønne” begravelsesritualer
gæsteforelæser: Christin Johansson. Lærer, Keramiker, Kunstner og Urnemager der
faciliterer meningsfulde sorg- or afskedsprocesser for mennesker ved at designe æstetiske
urner
” Af ler er du kommet, til ler skal du blive, af ler ska noget nyt opstå ” - Christin (christin.dk)
- intro af Iwona og performance/visualisering af begravelsesformer
- forelæsning af Christin efterfulgt af skabelse af keramiske objekter
- guidet proces til udvikling af testamenteudkast efterfulgt af deling i plenum
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Workshop #3: Livet ~ Døden ~ Testamentet
tema: traditionelle testamenter og dit digitale eftermæle (det virtuelle efterliv: hvad sker
der med din data, fotos, sociale medie profiler og hjemmesider?)
gæsteforelæser: navnet følger senere
( jeg er i kontakt med 2 advokater. Workshopens struktur er som i #1 og #2 )

Workshop #4: Livet ~ Døden ~ Testamentet
tema: Livet og døden i kunsten
gæsteforelæser: Art
Denne workshop er en speciel oplevelse - en kunstnerisk “høst” efter de tre tidligere
workshops. Derfor kan denne workshop ikke bookes alene.

Contact: Iwona Rejmus
iwona.h.r@gmail.com
+45-50154505
elementsconnected.com
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