
Rapport fra mit ophold på Det Danske Institut i Athen, september 2012. 

At undersøge byen fra gadeplan. At flanere (drive rundt) som en kunstnerisk metode. 

Undersøgelse: Som optakt til mit flaneringsprojekt lavede jeg en systematisk  
undersøgelse af byen. Inspireret af  en snak med instituttets direktør Rune Frederiksen 
som fortalte mig at den grønne toglinie fra Kifissia til Piræus strakte sig igennem alle 
samfundslag, besluttede jeg mig for at tage turen og konsekvent stige ud på alle stationer. 
Processen kom til at tage ca. 2 ½ uge. Jeg opsatte regler for  hvordan processen skulle 
forløbe: Jeg skulle gå rundt i området ved samtlige 24 stationer i ca. en time. Jeg skulle 
tale med en person som så ud til at have tid nok og jeg skulle fotografere nogle huse samt 
én butik som var repræsentativ for området. Det blev mig nemlig hurtig klart at butikkerne 
sagde mere om livsstil og kultur end noget som helst andet. I Kifissia lå der franske haute 
couture butikker på hvert et gadehjørne, ved Aghios Elefterios var næsten alle butikker 
tomme og ved hospitalet KAT lå en butik som solgte rullestole og gangstativer til private. 
Jeg havde en interessant samtale med indehaveren af denne butik som fortalte mig en 
masse om det græske sundhedssystem. Jeg mødte mange mennesker på min vej som 
fortalte om konsekvenserne af krisen, bla. mødte jeg mange folk nordpå som fortalte mig 
at middelstanden var ved at uddø. Jeg så afrikanske illegale indvandrere som samlede 
skrald i indkøbsvogne foran dyre villaer. Jeg mødte folk som beskyldte indvanderene for 
krise og kriminalitet, men jeg mødte også mange mennesker som levede deres liv som de 
plejede, prøvede at se fornuftigt og positivt på tilværelsen på trods af et enormt økonomisk 
og eksistentielle pres. Folk var meget venlige, imødekommende og snakkesaglige på trods 
af at mange fortalte mig at jeg var kommet på afveje: ”Gå to Acropolis, it is the most 
beautifull place in Athens”. 

Flanering: Sideløbende og efterfølgende praktiserede jeg mere ”løs flanering”. Flanering 
karakteriserer sig ved lystbetonet driven rundt uden mål. I modsætning til min mere 
systematiske undersøgelse af områderne omkring togstationerne var meningen med mit 
flaneringsprojekt nærmest at fare vild, at opnå en bestemt grad af tilstedeværelse som 
åbner op for sanser og uforudsete ting. Det er gå bliver i sig selv en slags kunstnerisk 
proces eller handling som langsomt udløser forskellige grader af intensitet. Pludselig bliver 
man f.eks. opmærksom på nogle tragikomiske misforhold mellem byens lyd og billedside, 
som da der pludselig i sommerheden strømmede julemusik ud af døren på et meget dyrt 
konditori i det eksklusive  Kolonaki kvarter: ”Feed the woooorld, feeed the world, do they 
know it is x-mas time at all ?” Eller når forestillingen om at man er i et eksotisk 
fremmedartet land pludselig kollapser, som da den ældre kvindelige kustode på 
keramikmuseet  lægger ugebladet fra sig og fortæller mig at hun netop sidder og læser at 
der kommer nogle nye afsnit af ”Forbrydelsen” på græsk tv. ”De ved, med hende der den 
sure Sofie”. Da jeg forlader museet igen spørger hun mig om der mon er megen 
kriminalitet i Danmark siden vi producerer så mange krimier. 

Mit forbillede er forfattere som drev rundt i den nyopståede storby i Paris i 1860erne i en 
blanding af kedsomhed og jagt på inspiration. Anstændige kvinder havde på daværende 
tidspunkt kun  adgang til dele af det offentlige rum såsom f.eks parker og alleer, de 
færdedes ikke alene og var altid iført slør angiveligt for at beskytte dem mod farlige 
støvpartikler i storbyen. Jeg har en fantasi om at være en kvindelig flanør i nutiden og er i 



løbende undersøgelse af hvad dette egentlig vil sige. Jeg har overvejet forskellige 
kostumer der ligesom de flanerende dandyer vil få mig til at fremstå elegant og flamboyant 
og distancere mig fra den virkelighed jeg prøver at undersøge. Men jeg synes faktisk min 
tilsynekomst som kvindelig middelaldrende turist fungerer som en fin katalysator for 
begivenheder. Fremmedheden er allerede indbygget i rollen. Mit lille digitalkamera gør at 
jeg kan gå ret tæt på motiver uden at vække opsigt. Til gengæld udvikler jeg senere 
skulpturelle objekter ud fra de historier jeg skriver ned. Objekterne handler om byens 
overflader og forførelse. Et nøgleord er ”billige ting som ser dyre ud” og materialerne 
kommer fra mode og livsstil, gadehandlere og loppemarkeder. I Athen jeg har skitseret en 
minimalistisk skulptur inspireret af de stave med lottosedler som krigsveteranerne bærer 
rundt på i gaderne. Denne kommer til at indgå i en større installation med objekter og 
tekster fra forskellige storbyer.  

Jeg har taget en mængde fotos ved hele tiden at have mit kamera i hånden. Jeg har 
skrevet episoder ned hvor virkeligheden overgår fantasien i mærkelighed . Tekster, billeder 
og objekter kommer til at indgå i en række performances samt i en udstilling på 
Vestjyllands Kunstpavillon i 2013. Desuden har jeg tanker om at få udgivet en bog med 
tekstværker og objekter. Jeg har haft mange tanker omkring det at gå. Jeg gik mellem 4-7 
timer hver dag og jeg er sikker på at det at bevæge kroppen i en tankeproces stimulerer 
noget kreativt i hjernen. Mange forfattere har beskrevet nødvendigheden af den daglige 
gåtur, men nu har jeg tænkt mig at opsøge hjerneforskere eller andre som har undersøgt 
den slags og spørge om hvilken viden der foreligger på området….et nyt projekt ulmer… 

Ud over mit kunstneriske projekt har jeg som referencer og for alm. dannelse skyld læst en 
del om den oldgræske bystat og demokrati i de bøger som Rune så venligt udlånte mig. 
Jeg har besøgt Agoraen og museet der, hvor jeg bla. har kigget på keramiske objekter til 
brug for stemmeoptælling og har fået en fornemmelse af det ideologiske og fysiske rum 
som demokratiet dengang udfoldede sig i.. Min medstipendiat Bengerd som er klassisk 
filolog og nu phd studerende i Æstetik og Kommunikation supplerede med mange 
spændende oplysninger. Hanna på kontoret tog sig tid til at fortælle mig en masse om 
grækernes hverdag og hendes indgående kendskab til byen hjalp mig meget. Sammen 
har vi siddet og skrevet noter på mit bykort som ved hjemrejsen var helt laset, tapet 
sammen og fyldt med kuglepensoptegnelser. 

Mange af byens gallerier og havde stadig ferielukket i september måned, men jeg nåede 
at se et par udstillinger. Jeg var virkelig forbavset over hvor ambitiøst og internationalt 
orienteret kunstscenen virkede. En særlig oplevelse var det også at se en udstilling om 
Athens undergrunds kunstscene i 70erne og 80erne på udstillingsstedet CAMP. 

Jeg vil gerne takke mange gange for opholdet som både har opfyldt mig med masser af 
inspiration og indtryk, men også med en foruroligende indsigt i finanskrisens konsekvenser 
for almindelige menneskers hverdag. Athen er en umådelig fascinerende, magisk og 
kontrastfyldt by som jeg langt fra er færdig med. Jeg håber derfor inderligt at få mulighed 
for at vende tilbage indenfor en nær fremtid. 
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