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Rapport for ophold på Det danske institut i Athen i november 2016 
 
Først vil jeg sige tak for nogle gode uger i instituttets fine omgivelser og behaglige 
atmosfære, for en venlig modtagelse på instituttet og på det nordiske bibliotek, samt 
for at få lov at deltage i det hyggelige og inspirerende oplæsningsarrangement med 
Henrik Nordbrandt og den efterfølgende reception (med virkelig gode hjemmelavede 
keftedes)  
 Jeg ankom den 1. november og blev indlogeret i Herefondos ved siden af 
instituttet, og gik en tur rundt om Akropolis og i Anafiotika.  På det nordiske 
biblioteket lige tæt ved på Kavalloti 7 i Plaka-området fik jeg instruktioner i Norlib-
systemet, blev skrevet ind og vist rundt på biblioteket af stedets imødekommende og 
hjælpsomme bibliotekarer. Jeg fik også nyttig information om og links til biblioteket 
på The British School at Athens (http://www.bsa.ac.uk), som jeg desværre ikke nåede 
at besøge i denne omgang, men online har jeg fundet en del materiale, jeg senere 
gerne vil undersøge. 
 De følgende dage brugte jeg på flere vandringer i området, omkring Agoraen, 
på museet dér og på Akropolis. Jeg tog fotos og lavede noter, ikke mindst om 
teatertribunerne, Herodes Odeon og Dionysosteatret på Akropolis' sydside, hvor 
Aischylos, hvis tragedier jeg er ved at skrive om, er blevet opført. Desuden brugte jeg 
flere timer på Bernard Tschumis meget imponerende Akropolismuseum.  

 

 
Dionysosteatret 
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Mit ophold på instituttet var med henblik på at samle materiale til et forskningsprojekt 
En komparativ undersøgelse af den tværkulturelle “recycling” af antikke tragedier 
udenfor Vesten.  Jeg måtte forkorte mit ophold, så mit fokus har i denne omgang 
været på receptionen af tragedier og antik historie i de afrikanske landes litteratur, 
samt på at skrive på artikler om samme med henblik på udgivelse i danske og 
engelske litteraturtidsskrifter. Særligt har jeg fokuseret på Aischylos' Orestien og på 
udbredelsen af Sofokles's kendte tragedier som Kong Ødipus mfl.  

 På Herefondos's boghylder var der en svensk udgave, som jeg ikke har læst før, 
af Aischylos's Orestien med introduktioner og baggrundsoplysninger om Aischylos 
og hans betydning i antikken. Noter og oplysninger herfra har jeg brugt til at revidere 
og færdigskrive en artikel om den italienske digter Pier Pasolinis Orestiade-film (en 
halvdokumentariske montagefilm om og fra de nye selvstændige stater i Afrika i 
1950erne efter afkolonialiseringen). Filmen bruger Aischylos's tre tragedier 
Agammenon, Sonofferet og Erinyerne som forlæg/skabelon for diskutere 
udfordringerne for de nye afrikanske stater, og den lægger op til at overveje 
tragediernes forvaltning og cirkulation på den anden side af middelhavet. 

 På norlib.gr og hylderne i Det Nordiske bibliotek i Athen fandt jeg flere 
oplysende udgivelser om tragediernes samfundsmæssige betydning i antikken. 
Derudover fandt jeg især en bog Crossroads in the Black Aegean, der helt specifikt 
forholder sig til spørgsmål, der er helt centrale for mit projekt, såsom hvilke tragedier 
der er mest udbredte i de forskellige afrikanske lande, materiale og analyser af 
afrikanske dramatikere som nobelpristageren Wole Soyinkas brug af tragedierne, the 
black aegean, mm. Det er materiale som utvivlsomt vil være central for mine videre 
studier om de græske tragediers afrikanske reception. Og derfra har jeg et hav af 
billedemateriale og noter med hjem i bagagen til senere sammenskrivning. 
 Jeg har også lært meget om Athen og de antikke bystater på vandringer i byen 
og fra besøg på de arkæologiske museer. 
 
Andre input og oplevelser under mit ophold inkluderer et par spændende events med 
to fabelagtige danske kunstnere. Torsdag d. 11. november var jeg til oplæsningen på 
instituttet med Henrik Nordbrandt, som er en af mine yndlingsforfattere, og hørte om 
indflydelse fra græsk kultur, natur og fra græske digtere på hans digtning.  
 I forbindelse med dette arrangement fik jeg også hørt lidt om arkæologiske 
udgravninger og projekter fra et par arkæologer og en filolog, der var på besøg fra 
Korinth i anledning af arrangementet og fra Sanne, fra nationalmuseet, der har været 
min bofælle på Herefondos. Desuden var jeg til ferniseringen Reversed Effort hos den 
danske kunstner Augusta Atla, der afholdt sin sidste udstilling og en oplæsning og 
performance med den græske forfatter, Evi Lampropoulou. 
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Augusta Atlas værker og fotos fra udstillingen Reversed Efforts med oplæsning af Evi 
Lampropoulou 
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Oplæsningen til den afsluttende fernisering efter mange udstillingsaktiviteter var 
Lampropoulous første oplæsning. (Ved oplæsninger fra hendes forrige tre romaner, 
fortalte hun, har hun fået andre til det) Til ferniseringen mødte jeg desuden en 
amerikaner, der har boet flere år i Athen og studeret om romerriget, antikken og 
tragediernes indflydelse. Så det var en velkommen ekstra gevinst i forhold til mit 
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projekt og videre arbejde at udveksle information med ham. Desuden har jeg aftaler 
om at mødes med Augusta og Evi Lampropoulou, når de er i København. 
 
Det var lidt om de indtryk og ting jeg har fået med mig fra opholdet på Det danske 
institut i Athen i november 2016.  
 
Mange tak for nu! 
Annette  
 
---- 
Annette Thorsen Vilslev 
Ph.d. i litteraturvidenskab, 
Københavns Universitet 
 
Kochsvej 46, 4.th 
1812 Frederiksberg C 
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annettevilslev@gmail.com 
  


