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Rapport for ophold i Det Danske Institut, Athen decem-
ber 2010

Opholdet var motor for en stor udstilling jeg havde på 
Antikmuseet i Aarhus, med tilhørende satelitter i byen. 
Udgangspunkt var den græske antik og et har været af af-
gørende betydning for dette og senere projekter at kunne 
tilbringe en sammenhængende periode på Instituttet.

Et billedmæssigt grundstof og udgangspunkt var Perga-
monalteret, og tilgangen - for så vidt - rent æstetisk og 
undrende: En fascination af det opslicede og fragmente-
rede. Museal installation, centralperspektiv, pixelkanter, 
Hammershøjsk farvesætning. Isolerede organiske former. 
Overordnet: om den sammenhæng rummets elementer 
indgår i historisk, politisk, æstetisk og selvforståelsesmæs-
sigt. 
En kunstnerisk umiddelbar fængslelse og nysgerighed 
overfor et billedsprog, der i henfalden, defragmenteret, og 
- hvad den gipslige fremtrædelsesform angår - kopieret og 
yderligere nedbrudt  tilstand, henvender sig til mig tværs 
over tid og sted.
En fragmenteret og en postuleret systemisk orden.
Arbejdet i denne ramme kom til også at handle om krops-
kultur, spil og kulturen som trofæ - om hvordan stat og 
individ iklæder sig kulturfrembringelser med en fremmed 
proveniens og derigennem konstruerer en ønsket selvfor-
tælling. I øvrigt er produktionen udført nogenlunde efter 

T.v.: print, 2 stk.12x81x300 cm. Gen-konstrueret parti af Pergamonfrisen, 
tvangsperspektivisk rejst op i lodret/vandret. Kantpixler ekstruderet til 
ønsket udstrækning.
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den oprindelige projektbeskrivelse, som i uddrag så ud 
som nedenstående:

Jeg har gennem en længere periode registreret, indsamlet, 
fotograferet og digitalt bearbejdet, materiale til en værkserie 
med arbejdstitlen berlin • københavn • århus • bergama. 
Fortællerammen og det billedmæssige grundstof er Pergamo-
nalteret, der er installeret på Museumsinsel i Berlin. 
Dette fungerer som et  billedkunstnerisk alibi for at arbejde 
med grundforskning i opskæring, tyveri, tab, længsel, kopi, 
Vesten-Tyrkiet-Grækenland, museal installation, kropskultur, 
barndom, fragment, klatrevægge, rum og flade, centralper-
spektiv, pixelkanter, Hammershøjsk farvesætning og vestlig 
selvforståelse.... Med den sammenhæng rummets elementer 
indgår i historisk, politisk og æstetisk.
De sakrale museumsbygninger - ikke indholdet - på øen er 
på UNESCO´s liste over umistelige kulturværdier, og de tunge 
museumskupler indskriver således en vestens selvforståelse 
som universel. Alteret er for godt 100 år siden blevet slicet op i 
håndterlige bidder og bragt til Tyskland for at samles, luns for 
luns. Defragmenteringen udstiller stumperne som de formo-
des at være positionerede i forhold til hinanden. Isolerede 
organiske former. I Afstøbningssamlingen på Københavns 
havnefront og på Antikmuseet findes dele af alteret i en yderli-
gere nedbrudt og gipskølig fremtrædelsesform. Bergama i 
Tyrkiet (det tidligere græske Pergamon) har en vred borgme-
ster der samler underskrifter fra hele verden for at få alteret til-
bage. (Jeg har endnu aldrig været i Tyrkiet, endsige i Bergama. 
Så værkerne med denne proveniens vil stå som store farvede 
brikker/flader uden detalje. Storpixelerede farver der kun på 
lang betragtningsafstand bliver motivbærende).

Udstillingen skal bestå af store fotogravurer, pigmenttryk, 
skulpturelle elementer samt  et 4-dimensionelt skærmværk:

Fotogravuren er kendetegnet ved en unik stoflighed og en 
umådelig lang holdbarhedstid - en holdbarhed der matcher 
marmorens. Der fremstilles en dybtryksplade til hver farve, 
hvortil hver enkelt farve udskilles. Pladerne indfarves og tryk-
sværten fjernes fra overfladen, så den kun ligger i pladens for-
dybninger. Herefter trykkes de enkelte plader på skift over på 
trykpapiret. Til udstillingen udarbejdes 6-10 værker i formatet 
92x144 cm. Største tilgængelige pladeformat er 72x92 cm og 
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hvert enkelt værk består derfor af 2 plader gange antallet af 
farver der indgår (typisk 2x2x2 = 6 plader pr. værk). Brudflader 
i det sammenstykkede Pergamonalter gentages i trykkets 
sammensathed af flere elementer.  Til trykning af de (alt for) 
store grafiske arbejder er jeg blevet tildelt en fire måneders 
arbejdsperiode på Statens Værksteder for Kunst og Håndværk.

Pigmenttryk har ligeledes en optimal fremtoning og hold-
barhed indenfor de rent digitale teknikker. Pigment påføres 
trykemnet i, hvad der kan sammenlignes med, en forvokset 
blækprinter. Der trykkes til denne udstilling på et materiale 
der muliggør en optimal foto-grafisk visualisering, samt  at 
billederne kan monteres i dybe blindrammer og, nogen af 
dem, viderebearbejdes med lakker og øvrigt penselarbejde. 
Som ”satelit” vises i samme periode også en serie pigmenttryk 
i Dansk Gymnastik og Idrætsforenings Hus i Århus, således at 
billedmæssige udsagn fra de to udstillingslokaliteter bytter 
plads. I alt omkring 40 billeder, mestendels 54x78cm, udført 
som pigmenttryk.

Til udstillingen på Antikmuseet udarbejdes en serie keramiske 
vægobjekter der låner proveniens et sted mellem klatrevæg-
gens og det arkæologiske fragments udtryk. Ca. 10 stk. afstøb-
ninger/kvætsninger i porcelænsler monteres direkte i væg.

Med udgangspunkt i det klassiske idealmål med kroppens 
8-deling vises over 8 små vertikalt anbragte skærme en filmisk 
visualisering af udstillingens tematikker. Den kropsstørrelse 
høje afspilning muliggør et skift mellem ”det samlede og det 
kompletterende samtidige”: at du som beskuer får til opgave 
at bringe samtidige forskellige sansninger på en opfat-
telig samlet form.(”Pergamon vs Caspar David Friedrich vs 
Rudolph Tegner vs Leni Riefenstahl vs IronMan vs Bo Mølga-
ard”:-)
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Parti af Pergamonalteret
Fotogravure. Samlet mål, ophængt ca. 120x250x150cm.
Enkelttrykkene, vekslende mål omkring 60x90cm.
Trykkene monteres i rammer, der gentager de oprettede vinklers skæve for-
mater, og stødes med stænger ud i rummet, som et kontrasterende indgreb, 
sammenligneligt med fragmenternes reelle installering på museet. 
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Parti af Pergamonalteret
Fotogravure. Samlet mål, ophængt ca.90x300x150cm.
Enkelttrykkene, vekslende mål omkring 60x90cm.
Trykkene monteres i rammer, der gentager de oprettede vinklers skæve for-
mater, og stødes med stænger ud i rummet, som et kontrasterende indgreb, 
sammenligneligt med fragmenternes reelle installering på museet. 
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T.h.: Print, 12x81x150. Bearbejdet still fra filmisk forløb. 

Pergamonalteret er det direkte forlæg for Albert Speers Zeppelinbuhne 
i Nürnberg, der var scene for de helt store nationalsocialistiske folkepa-
rader. Kraftige projektører løfter arkitekturen til himlen.
Pergamonlteret blev i slutningen af 1800-tallet udgravet af en jernba-
neingeniør med sans for logistik, der fik det fragtet til Tyskland i hånd-
terlige bidder. 
British Museum havde allerede Akropolis som trofæ, og det nysammen-
stykkede tyske kejserrrige kunne så smykke sig med en, i omfang og 
tillagt kvalitet og betydning, matchende pokal.

Alteret installeredes som en del af Museumsinsel i Berlin, der idag er 
på UNESCO’s liste over umistelig kulturarv: ikke alteret som sådan, men 
den museale konstruktion, der indforskriver øens godbidder som en del 
af tysk selvforståelse.

(Alteret er fagarkæologisk tolket som et monument over bystaten Per-
gamons sejr over gallerne, så det er altså tale om en vandrepokal :-)
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