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Afrapportering vedr. mit ophold ved Det Danske Institut, maj 2016

Kære bestyrelse og ansatte ved Det Danske Institut i Athen

Jeg deltog, som billedkunstner, i et ophold ved Det Danske Institut i Athen fra 2.05. 2016 til 31.05 
2016. Formålet med mit ophold var at finde inspiration til min lydkunst fra sirenernes sang i den 
græske mytologi.

I lyd arbejder jeg med sangstemmen som form og materiale. Jeg skaber abstrakte lydlandskaber, 
der generes af min egen sang. Under mit ophold i Athen udviklede jeg flere vokale lydværker. Alt 
sangmateriale blev optaget og indspillet i mit værelse i Herefondos 12 . Èt af disse lydværker 
indgik i min første soloudstilling, Tide Room, der blev kurateret af Rendezvous Curators. 
Udstillingen fandt sted til Art Weekend Aarhus 27.05 til 29.05 2016. 

Under mit ophold ved Det Danske Institut i Athen indsamlede jeg deslige materiale til min første 
podcast, som bliver udgivet i august 2016 af #LYDKUNST samt Kunstennu (www.kunsten.nu).  
Hensigten med denne podcast var at give lytteren indblik i min kunstneriske process som 
lydkunstner og skabe en fortælling omkring min research af sirenernes sang fra Homer’s Odyseen. 
I podcasten kan man blandt andet høre lyde fra Athens bybillede samt bølgebrus fra øerne Ægina 
og Sifnos. Man også høre materiale fra mit interview med danske filolog Chresteria Neutzsky-
Wulff, der fortæller om sirenernes mytologiske væsen og natur samt deres relation til havet. 
Endvidere indgår interviews med den græske sangerinde Savina Yannatou og den græske 
lydkunstner Yorgia Karidi, der begge fortæller om hver deres arbejde med sang og lyd.
  
Mit ophold ved Det Danske Institut i Athen var yderst inspirerende. og produktivt Det gav mig 
mulighed for at fordybe mig i min egen process og dykke ned i den mytologiske fortælling om 
sirenerne og deres sang. 

Jeg kan se tilbage på en fantastisk måned, der udfordrede mit virke som billedkunstner og gav mig 
nye oplevelser og indsigt i den græske kunst og kultur. 

Tak for denne mulighed!

Jeg vil med glæde se frem til at ansøge 
om fremtidige projekter ved Det Danske Institut 
i Athen.

Med venlig hilsen
Billedkunstner, Johanne Lykke Poulsen
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