
Rapport om ophold ved Det Danske Institut i Athen, maj 2019

I maj 2019 fik jeg det privilegium at opholde mig en måned på Det Danske Institut i Athen, nærmere bestemt 
som stipendiat i huset på Maggina 1 i Neos Kosmos.

Min intention med at søge opholdet i Athen var, at få lejlighed til at studere fænomenet 'karyatider' nærmere. 
I min kunstneriske praksis har jeg tidligere brugt karyatiderne som inspirationskilde for både skulpturelle og 
tekstbaserede værker. Det til trods for, at jeg før opholdet i Athen, aldrig selv havde set "originale" karyatider 
– navnlig de seks (fem) berømte fra Erechteion-templet på Akropolis eller karyatiderne fra Sifniernes 
skatkammer i Delfi.

Under mit ophold fik jeg rigelig adgang til at se de berømte søjlefigurer fra Akropolis med egne øjne. Jeg 
befandt mig en stor del af tiden på forskellige arkæologiske og historiske museer, udgravninger og i samtaler 
med folk, der delte min interesse og kunne give mig nye perspektiver på mine undersøgelser.

Og undersøgelserne voksede under opholdet i Athen: På biblioteker og museer fik jeg øje på nye detaljer og 
figurtyper, jeg ikke kendte til i forvejen: Karyatidespejle, figurer på keramikvaser, fotos af det gamle 
Akropolis før Lord Elgins interventioner og dokumentation fra modeopvisninger foran Erechteion. 
Altsammen bidrog det til at give mig et langt mere nuanceret blik på karyatidernes plads i min praksis. Men 
også de mange indtryk og refleksioner undervejs, som måske blot perifert relaterede sig til studiet af 
karyatiderne, skulle vise sig at få stor værdi. Det kontemporære (Athen) blev således en ligeså stor 
inspirationskilde som antikken.

I løbet af mit ophold producerede jeg en række tekster og illustrationer, som jeg samlede til den syvende 
udgave af min regulært udgivne kunstneriske avis Giornata. Ved slutningen af mit ophold blev Giornata #7 
præsenteret på tagterrassen på Maggina 1, til en lanceringsfest med oplæsning og traktement for de 
inviterede gæster.

Studiet af karyatiderne er endnu ikke til vejs ende, og bliver det måske heller aldrig. Snarere har jeg med 
opholdet i Athen udvidet min forståelse og knytning til fænomenet; det værende som både mytisk, symbolsk, 
skulpturel og litterær inspirationskilde.

I de følgende sider ses fotos fra min research, samt udklip fra Giornata #7.

Tak til alle ansatte og samtidige stipendiater for et konstruktivt og mindeværdigt ophold.

Juni, 2019
Sofie Amalie Andersen



 



 




