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Mit ophold på det Danske Institut i Athen skulle primært bruges til research og nedskrivning af den 
konkrete flygtningesituation i Athen i dag, med henblik på at bruge dette materiale til at skrive et 
manuskript.  
Jeg skulle besøge forskellige kilder, organisationer og opsøge nogle bestemte pladser, parker og 
gader, hvor relevante situationer, møder kunne opstå.  
 
Jeg fik mødt nogle meget generøse mennesker, der med stor detaljerigdom satte mig ind i deres 
konkrete situation. Disse møder har været/er guld værd, for det er i detaljen af det levede liv, de 
bedste scener opstår. 
Nogle af de spørgsmål jeg fik svar på fra disse aktører jeg mødte var: 
Hvordan står det til i Athen i 2021 ifm flygtningene?   
Hvad er den seneste udvikling?  
Hvilke ting ønsker I skal ske nu fra Europæisk side? Hvad gør Europa? 
Hvad er jeres konkrete udfordringer lige nu?  
Føler vi, som Europæere, ikke noget fælles ansvar? Hvilken forskel gør de enkelte lande? Hvilket 
fælles ansigt viser EU?   
Lidt mere uformelle ting, ting som du/I synes er vigtige:  De små historier. Følelser. Tanker.  
Hvad ser du? Hører du? Lægger du mærke til? Hvad rører dig? Hvad frastøder dig? Hvad er der i 
dine øjne brug for? Hvem skal/kan gøre noget? Hvad skal der til? 
 
Jeg har fået meget godt, relevant materiale med hjem, som inspirerer og åbner materialet op, 
endnu mere end jeg havde forestillet mig. Jeg har fået nogle gode forbindelser, som jeg holder ved 
lige også nu, hvor jeg er tilbage i Danmark og som vedbliver med at få mig til at fordybe 
materialet. 
 
Jeg har været og er virkelig glad for opholdet og for at bo på Herefondos 12, som først og 
fremmest ligger centralt i forhold til de aktører som jeg skulle møde, samtidig med at der er en 
god ro i lejligheden, som har en helt unik atmosfære. 
 
Som en ekstra gevinst mødte jeg på Instituttet nogle andre kunstnere, som var dér med et andet 
projekt. Deres projekt var meget interessant og jeg har gennem det møde, fået idéen til endnu et 
projekt, som jeg gerne vil realisere efter dette jeg lige nu er i gang med.   
Det var som at få en ekstra gave med hjem. 
 
Jeg vil meget gerne takke bestyrelsen for denne mulighed, jeg er meget taknemmelig. 
 
De bedste hilsner 
Marina Bouras 


