
Rapport fra ophold på Det Danske Institut i Athen 22.10 – 29.11 2019 

Allerførst tusind tak til instituttets bestyrelse for tildelingen af et inspirerende og 

udbytterigt ophold på Herefondos 12 i dette efterår. Det har været en enestående 

mulighed for at fordybe mig i mit kunstneriske arbejde og blive løftet og forført af Athens 

overvældende kultur – omgivet af søde og hjælpsomme mennesker. 

Mit formål med opholdet var at studere byzantinske mosaikker på museer og lokaliteter. 

Byzantinerne opretholdt og udviklede mosaiktraditioner i form af dekoration og 

kunstneriske udtryk, som i sin oprindelse forekom fra det 5.århundrede f.v.t i 

Mesopotamien. Mange anser mosaikker som en romersk kunstart og forbinder 

spredningen med romersk kultur. Ved det romerske imperiums tilbagegang udviklede 

man i det byzantinske rige flere teknikker og anvendelsesområde, primært i kirker. 

Græske mosaikker består ofte af et centralt anbragt motiv med detaljeret 

billedkomposition omkranset af en pyntebort. 

Mosaik beskrives som kunsten at dekorere en flade – gulv, væg eller hvælving i motiver 

sammensat af små sten, stykker af glas eller brændt ler.   

Opus tessellatum er latinsk for normal teknik i græsk og romersk mosaik (tesserae : 

latinsk for terning) Kubistiske sten. Typisk terninger på 4 mm eller mindre. De blev brugt 

i større område og lagt på det endelige sted. I begyndelsen af lokale sten – og dermed 

farver. Glas, marmor og brændt ler blev senere valgt som materiale. Det gav mulighed 

for flere farver. De blev kombineret med vermiculatum – en lille tesserae til større 

detaljer 10-20 mm).  I den Hellenistiske periode (3. til 1. årh. f.v.t.) blev de brugt til 

billedmosaikker og gulve. 



 

Medusas hoved fra National Arkæologisk Museum Athen. Fra der 2. århundrede e.v.t. 

Fundet i Zea Piraeus. Oprindeligt gulv. 

Der er ikke bare mange mosaikker i Athen – der er overvældende mange… 

Foruden det spektakulære Byzantinske og Kristne Museum, National Arkæologisk 

Museum, Akropolis Museum, Benaki Museum m.m., så jeg i Daphni Klosteret uden for 

Athen de fineste mosaikker - stadig under restaurering – placeret på vægge og i kupler 

med kristne motiver, der på fineste håndværksmæssige mesterlig vis fik en nærmest 

tredimensionel virkning. Helt enestående i det fine Cistercienser kloster. 

 

 

 



Det var så noget af det planlagte. Jeg fik en masse andre oplevelser i tilgift. På en tur til 

Hadrians Bibliotek ville jeg gerne fotografere rester af et mosaikgulv og spurgte en vagt, 

om jeg måtte gå ind på græsset bag en opsat snor, for at komme tættere på. Men nej – 

det måtte jeg ikke! Et par timer senere i Nationalparken midt i byen så jeg på et stort 

område resterne af et blotlagt mosaikgulv i det nordøstlige hjørne. Her var der ikke nogle 

restriktioner eller beskyttelse, heller ikke fejet eller rengjort – her kunne man gå på det 

hele eller danse efter behov. 

 

 

Jeg opsøgte nyere kunstneriske udtryk i gallerier – og så en tekstiludstilling på Benaki på 

Pisero Street. 

Særligt indtryk gjorde en græsk samtidskunstner – Nikos Alexiou (1960-2011). Hans 

værk var skabt i bambus. Han repræsenterede Grækenland ved biennalen i Venedig i 

2007, med et værk kaldet: The End, som var en digital animation af en byzantinsk 

gulvmosaik fra ellevte århundrede fra klosteret Ivrion på Athosbjerget på halvøen 

Halkidiki. En konstellation af grundlæggende former for euklidisk geometri. 

Et blændende eksempel på fortidens væsentlige indflydelse og betydning for nutiden. Så 

dét kloster drømmer jeg om at besøge. 



Jeg arbejdede selv med fotocollager under mit ophold (i kuffertvenligt format). 9 fotos a 

25 stk. fra Parthenon på Akropolis. Skåret i kvadrater og samlet i kvadratisk format 

(tesserae). Gennemgående farve: blå som himlen. 

Her er to eksempler. (af 9) 

                              

Lige nu drømmer jeg mig tilbage til mit fantastiske ophold, farverne, lyset, udsigten fra 

Filopapou og den messende sang fra Agia Ekaterini overfor Instituttet. 

   detaljer                                         

Margit Rosenmeier 2019 

 

 

 

Når man ikke kan læse sin avis     

 



 


