
Rapport fra ophold i 2013
I april 2013 var jeg på en måneds ophold i instituttets gæstelejlighed i Parthenonos. De første uger duftede 
gaderne helt eventyrligt af appelsinblomster, det var noget alle i lejligheden var helt berusede af, uventet som 
det var at blomsterduften overdøvede alle andre af storbyens sanseindtryk. Mine med-stipendiater var spæn-
dende og interessante samtalepartnere som jeg i løbet af kort tid  følte et fagligt slægtsskab med. Hvad mere 
kan man ønske sig. Athen oversteg hurtigt mine allerede ret høje forventninger og jeg vidste hurtigt at jeg 
ville få et forhold til byen der ville komme til at præge mit arbejde i lang tid fremover. 

Mit projekt i Athen bestod i at påbegynde en undersøgelse af de græske tragedier sat i forhold til mit eget 
arbejde der beskæftigede sig med karakterer, iscenesættelse og med en porøs grænse mellem det fiktive og 
det historiske/faktuelle. Jeg er optaget af at undersøge hvordan historier fortælles og formidles igennem film, 
litteratur og teater og særligt tragedierne har min store interesse da det jo er teater traditionens absolutte 
begyndelse og grundlaget for en lang række ikoniske karakterer der stadig arbejdes med idag. Jeg var i den 
indledende fase af et udstillingsprojekt på Tranen der var programsat til april 2014 og mit ophold var derfor 
mest af alt research baseret. Mine dage gik med at læse og fotografere og vandre i byen og på højene. 
På en af mine ture kom ned fra Akropolis så jeg et skulptur fragment der ifølge skiltet var en en af de oprin-
delige skulpturer der havde stået på Dionysus scenen, den havde titlen “The Personification of Tragedy or 
Comedy”. Jeg fik lov til at fotografere den hele vejen rundt om og det blev senere animeret og en del af væg-
skulpturen af samme navn. Mange af disse opdagelser og optegnelser materialiserede sig altså som dele af 
værker og selvom jeg kun havde 3 uger i Athen var det nogen af de mest produktive 3 uger jeg har haft noget 
sted jeg har været på residency. Normalt skal man lige lande og lægge en plan men da tiden var kort jeg nødt 
til at være meget fokuseret. Jeg var ofte på the National Museum of Archeology, jeg studerede den fantastiske 
vase samling og sad i gårdhaven. Det er et smukt, stemningsfuldt museum med nogen helt fantastiske værk-
er. Jeg kom der af mange grunde men en af dem var at besøge særligt to skulpturer som jeg var blevet glad 
for. En siddende sphinx figur i sandsten og en medtaget bronze skulptur af en kvinde med et ødelagt ansigt. 
Skulpturen forestiller Julia Aquilia Severa, en romersk vestalinde der brød sit præstindeløfte for at gifte sig 
med en Romersk Kejser, muligvis under tvang. Hendes ansigt er ødelagt og hendes ene hånd er fremstrakt, 
hun ser ud som om hun sørger. Historien siger at skulpturen sandsynligvis blev skadet under en brand da hu-
set hvor den stod kolllapsede, andre at der kan være tale om Damnatio Moratium (der er der dog intet bevis 
for, men da kejseren var ekstremt upopulær, er det ikke umuligt). En dag da jeg kom var afdelingen lukket. 
Athens bystyre har ikke råd til at holde hele museet åbent og fuldt bemandet på hverdage efter 12, men jeg 
overtalte en af museumsvagterne til at lukke mig ind på afdelingen alligevel. Kustoden fortalte at der gik his-
torier om at de skader skulpturen har, var kommet på grund af at da hun levede var hun blevet mishandlet af 
kejseren der var kendt som et brutalt menneske, at hun havde været meget ulykkelig og at hendes ulykke og 
smerte var blevet overført til hendes portræt efter døden. Billederne jeg tog og historien om Kejserinde Julia 
er noget jeg med sikkerhed kommer til at arbejde videre med på et tidspunkt i fremtiden, det var en fantas-
tisk rørende historie om de forhold man kan få til kunstværker og om forbindelser imellem fortid og nutid, 
fantasi og virkelighed. 



                                                                 “The Personification of Tragedy” 
                 Originalt fragment af en af de skulpturer der stod ved Dionysus teatret ved Akropolis
                                                                   Skal 3D animeres.
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                                          Snapshot fra research rejse til Athen 2013






