
Seks uger som Perikles
af  Per Bloch – musiker og forfatter

Da jeg rejste til Athen i midten af  december 2012 var det med en lille smule uro over 
hvordan det skulle gå med hele seks uger afsted. Det tre-ugers ophold jeg havde haft på 
Det Danske Institut i foråret 2012 havde givet mig motivationen til at søge mere. Og da 
jeg ansøgte midt i denne rejseeufori, havde jeg ikke tænkt over, at seks uger er lang tid. 
Det var jeg siden blevet betænkelig ved ... men det skulle vise sig at være helt og aldeles 
ubegrundet: Seks uger er ikke for langt tid, når man er beskæftiget af  et spændende 
projekt, i en fantastisk by og er omgivet af  mageløse mennesker. Græske såvel som 
danske.

Mit projekt: at skabe grobund for at lave en performancekoncert i Grækenland. Det vil 
sige opdyrke kontakter til musikere og kunstnere samt at se på mulige locations og i det 
hele taget inspireres i forhold til indholdet og typen af  koncerten. Altså opsøgende og 
researchende aktiviteter.
Derudover forventede jeg at rejsen ville slå alskens gnister, der ville afsmitte på mit 
øvrige kunstneriske virke: nye scenarier til fotografering, nye påfund, nye linier i mine 
notesbøger, nye toner og klange til min musik og i det hele taget nye indblæsninger og 
befrugtninger.

Når jeg i dag ser tilbage på min (indrømmet: helt og aldeles ubevidste) arbejdsmetode er 
det interessant at opdage, at der viser sig tre overordnede ”greb”, som jeg brugte for at 
møde nyt, etablere nye kontakter og få inspiration til mit projekt. Det var ikke noget jeg havde 
tænkt over på forhånd – det opstod så at sige af  sig selv. Det er de tre metoder, som vil 
udgøre rammen i min rapport. Eksempler og anekdoter fra mit ophold vil udfylde den.

Sproglig nysgerrighed
Ved min ankomst til Athen i midten af  december havde jeg lige afsluttet første 
gennemskrivning af  min debutroman "Ti, tyve, tredive", som udkommer i efteråret 
2013. Jeg tillod mig at lægge blødt ud, ikke mindst fordi min familie kom på besøg over 
jul og nytår. Det officielle startskud til mit projekt lød i starten af  januar, men allerede 
inden da, var der opstået en spændende tråd, ud af  det blå ... eller det vil sige, den var 
opstået ud af  min ambition om at lære lidt græske gloser og få dem i spil, når jeg 
færdedes i byen. Af  en af  de andre stipendiater, den græskkyndige Christina Skartved, 
havde jeg lært en dosis hverdagsfraser, som f.eks. at bestille drikkevarer på café. Under et 
besøg på Café Grain i Kolonaki, sammen med min lillesøster, besluttede jeg at bestille 
vores cappuccinoer på græsk. Det ledte til udvidet dialog - på engelsk - med servitricen 
og en cafégæst, der havde overhørt mit græske forsøg. Denne unge mand, Panos, viste sig 
at have gode kontakter til musikere og skuespillere og dette tilfældige møde, som altså 
udelukkende var opstået ud af  mine græsksproglige ambitioner, førte til mødet med flere 
spændende potentielle aktører og til en koncertinvitation, der ledte til kontakt til dansere 
og musikere, der spillede instrumenter, som jeg aldrig havde hørt om før. 

Min sproglige nysgerrighed (og i det hele taget) har uden tvivl åbnet døre. Det er gået op 
for mig, at det at tilgå mennesker med en interesse for deres sprog, er en meget elegant 
måde at small talke sig ind i deres verden. Og så passer den rent faktisk også godt til mit 
gemyt, der har svært ved at snakke om vejret. Jeg fik den vane at starte alle mine møder 
med grækere med at spørge dem hvordan man udtaler deres navn. Altså hvordan det 
skal lyde på græsk – og så gøre mit bedste, selvom det indebar lyde og accentueringer, som 
jeg ikke var vant til. Alexandros hedder eksempelvis ikke Alexándros, som en dansker 
ville udtale det, men Aléxandros. Og jeg havde hele tiden udtalt min yogainstruktørs 
navn forkert: hun hedder Elefthería, med tryk på i'et, hvilket i øvrigt betyder frihed. 



Efter at have hørt folk fortælle om deres navn og udtalen, var der allerede nedbrudt lidt 
barriere.

På min sidste aften i Athen tog jeg forbi den fabelagtige cocktailbar Baba Au Rum og da 
jeg senere på aften skulle hjem passerede jeg en af  de gæster jeg havde snakket med og 
han ønskede mig good night – jeg svarede ham på græsk: episis, som betyder i lige måde, 
hvorefter han råbte efter mig: You're half  greek!

Fri flydning
Det ovenfornævnte møde med Panos på caféen ledte både til sociale og professionelle 
oplevelser og kontakter. Altså en impuls, der blev til et konkret potentiale. En metode 
havde pludselig tegnet sig for min færd. Der er noget befriende over at dele ansvaret 
med tilfældet. Og samtidig føler jeg mit mod tilpas udfordret ved at turde møde tingene 
som de kommer. Jeg er meget draget af  netop den metode, der balancerer imellem aktiv 
handling og tilfældets indblanden. At jeg ikke opsøger og forcerer, men blot er præsent, 
griber impulserne og flyder med. 
Et andet møde, som opstod på samme måde, var det tilfældige møde med Thanasis og 
Alexandros, som jeg passerede ved Akropolis. Jeg var på min daglige byvandring, som 
typisk var impulsstyret og uden decideret rute, da jeg gik forbi to gademusikere, der 
spillede på henholdsvis daouli (dobbeltsidet traditionel tromme, oprindeligt tyrkisk - 
daouli betyder tromme på græsk) og zurna (tyrkisk fløjte typisk fra folkemusikken). 
Blæseinstrumentets høje lyd og trommens puls fangede min opmærksomhed: Den 
ensformige musik var som en trance og det dragede mig, hvordan melodik og rytme 
arbejdede sammen. Jeg var nået et godt stykke forbi dem, da det gik op for mig, at jeg 
måtte i kontakt med dem. Jeg smed nogle mønter sammen med en lille lap fra min 
notesbog, hvor jeg skrev, at jeg gerne ville høre fra dem. Samme aften skrev Alexandros 
til mig og senere mødte jeg ham og Thanasis på Monastiraki-pladsen til en snak om 
musikkultur, improvisation og det traditionelle versus det moderne. Og muligt samspil.

En henslængt sætning omkring et kaffebord, hvor vi danske stipendiater sad og 
konverserede afslørede, at flere af  os havde lyst til en Delphi-udflugt. Jeg havde haft 
ønsket siden jeg kom, men ikke helt kunnet finde ud af  at få rykket på det. Det var 
pludselig nemmere nu hvor Signe Sophie Bøggild, Kim Sandra Rask og Berit Dröse 
også ville dertil. Vi endte med en ekspedition til det turistblotlagte vinter-Delphi, som 
var meget smuk, rolig og glinsende. 

De ting, som det er mening sker, vil ske, når man er åben.

Målrettet men ikke fikseret
Denne optik eller metode er en naturlig fortsættelse af  den foregående. Måske i 
virkeligheden blot et aspekt: 
I løbet af  mit ophold tog min oprindelige idé en drejning. I virkeligheden nok flere. 
Ambitionen om at lave en performancekoncert i et græsk tempel flyttede sig. I løbet af  
mit ophold kom jeg vidt omkring i byen og opdagede mange kvarterer og kulturelle 
centre, som jeg ikke blev bekendt med under mit ophold i foråret og som var relevante i 
forhold til mit projekt:
Det store og moderne kultur-kvarter Gazi, Metaxourgio-området med de mange små 
teatre og scener, de metropol-vibrerende kvarterer Psiri og Exarhia og deres 
forskelligarterede caféer og miljøer, barerne Six Dogs, Baba Au Rum m.fl. Derudover 
blev jeg anbefalet flere interessante og oplagte steder af  de athenianere jeg mødte: 
Onassis Cultural Center, Stoa Athanaton, Bios, Gallery Knot, Frown Tales m.fl.
At besøge de steder satte spørgsmålstegn ved tempel-lokationen. Der var flere 
muligheder.
Derudover gav snakken med Thanasis, gademusikeren jeg mødte ved Akropolis, en helt 



anden idé, nemlig at det ikke behøvede at være én stor koncert, men kunne være flere 
små, som byggede op til en større. At høre om hans måde at leve på som musiker, at 
høre hvordan han og hans medmusikere valgte og disponerede, gav helt nye perspektiver 
på hvordan koncerten kunne tænkes. 
Man kunne starte med et par gadekoncerter, inden man spillede i et af  de små steder i 
Metaxourgio eller Exarchia, på nogle af  gallerierne og naturligvis i Instituttets 
koncertsal og så slutte af  på det skinnende og storslåede Onassis Cultural Center. Dette 
ville give mulighed for at få flere musikere i spil, flere stemninger i spil og for at nå ud til 
endnu flere forskellige mennesker.

Med andre ord: Hvis jeg havde været helt fikseret omkring min idé (form og indhold) 
samt holdt mig til den ”officielle” veje og kontakter, så var jeg aldrig kommet så vidt 
omkring i forhold til idéarbejdet og havde aldrig mødt så bredt et spektrum af  mulige 
aktører.

Værktøjskassen
Picasso sagde, at hvis man ved hvad man vil, så er der ingen grund til at gøre det. Jeg er 
tilhænger af  at man engang imellem undlader at definere hvordan man skal nå sit mål, 
endsige ikke har et alt for statisk billede af  sit mål. Ofte opstår der finurlige gnister og 
spændende inspiration ved at turde være åben og søgende. Ved at flyde. Målet kan flytte 
sig og hvordan man når derhen kan blive en overraskelse.

De tre arbejdsmetoder, optikker eller ”rejsegreb” blev en essentiel del af  min 
værktøjskasse, der både katalyserede og udviklede. I et svævende forhold imellem orden 
og kaos.

Der er noget særlig magisk over at tage til et fremmed land, som man kun kender 
overfladisk og hvis befolkning, man ikke er videre bekendt med, og at bo der, så 
indbygger-agtigt, som det nu lader sig gøre, og søge og opsøge byen og befolkningen og 
dermed komme til at møde knap 20 grækere – Xenia, Ioanna, Effie, Julianna, Poly, 
Eleftheria, Thanasis, Alexandros, Theodori, Michalis, Poka-Yio m.fl. samt en håndfuld 
nye danskere, Christina, Kim, Berit, Signe, Helle, Inuk, Tormod, Bo, Søren ... samt den 
værdifulde inspiration, motivation og oplevelse, som de alle fører med sig. 

Jeg har ingen anelse om hvad mit projekt bliver til – om det bliver … men set i et bredere 
perspektiv og med en løsere definition af  ”projekt”, så er det allerede udført og blevet en 
succes. Det håber jeg, at man kan fornemme på ovenstående. Og så vil fremtiden vise, 
hvad jeg får realiseret i krydsningen imellem den græske og den danske kunst og kultur.

Ευχαριστώ til alle de implicerede og ikke mindst til Instituttet for at tildele mig 
stipendiet, samt en ekstraordinær tak til Hanna Lassen for hjælpen med oversættelsen af  
teksten til min sang ”Ελευθερία” til et kommende musikprojekt.

Fuld af  taknemmelighed og στο επανειδει
Per Bloch
www.stimuli.dk

® Se et udvalg af  mine billeder på de følgende sider



Udvalgte fotos

Athen til fods

Anti-facistisk demonstration på Syntagma-pladsen



Athens Nightlife

Brettos, Plaka

Indspilning af  Super8-film med Kim Sandra Rask og Berit Dröse
på cocktailbaren Baba Au Rum: Bartenderen Vangelis Zachos



Musik og lyd - in the making

Instituttets koncertsal: Hornung & Møller-flygel som udgangspunkt for komposition af 
musikken til mit græsk-sprogede nummer ”Eleftheria”.

Interimistisk studie til indspilning af  græsk stemme til mit kommende album 
”Mezzosphere”: Poly Giannopoulou under tæppe i Om Yoga Studio.



Socialisering

Koncert med afrikansk percussion og dans i galleriet Art Space

Taverna-frokost med Panos, som er omtalt i rapporten: Fava, ouzo etc.



Udflugt

Natte-foto-shoot i Delphi

Panathinaikos Stadion


