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Under mit ophold på det danske institut i Athen arbejdede jeg på nye værker til to forskellige 

udstillinger. Arbejdet bestod af både research og produktion. Samtidig har opholdet givet ro 

til at overveje nogle mere langsomme komponenter i hvordan jeg arbejder med kunst i det 

hele taget.  

 

Baggrunden for opholdet var en fascination af Antikythera Mekanismen og dens rolle som 

navigations-objekt. Jeg var optaget af mekanismens formodede funktionalitet som kalender 

og model over himmellegemers bevægelser. Mekanismen var et avanceret teknologisk 

redskab som er spændende rent historisk og konstruktionsmæssigt, men også i kraft af dets 

særlige teknologiske status. Arkæologiens engagement med objektet fremstår som et yderst 

suggestivt kompleks af skiftende teorier, afbildninger og rekonstruktioner. Det er klart at 

dette engagement løbende spejler og forhandler både objektet og de skiftende samtider som 

undersøger det. Opholdet tillod mig at indsamle dokumentation fra museer og arkiver og gav 

tid til at fordybe mig i mekanismens konstruktionsprincipper.  

 

I min praksis arbejder jeg med en interesse for produktion, fastholdelse og tab af betydning 

inden for forskellige medier. Arbejdet relaterer sig til tegnteori og til et klassisk kunsthistorisk 

‘udestående’ mellem biologisk krop, hukommelse og billede. Grækenlands fragmenterede 

korpus af både moderne og antikke spor viste sig at være en frugtbar kontekst til at udvikle 

en række nye værker. Efter en indledende periode med research og idéudvikling besøgte 

jeg forskellige tandteknikere for at undersøge deres udvalg af tandlæge-voks. Jeg var 

interesseret i voksen som lagringsmedie, og materialets historiske og teknologiske relation til 

skriftsprog og hukommelse. Jeg fandt blandt andet nogle metallisk grålige voks skinner til at 

bide i, formet som bogstavet U. Tandaftrykket fremstod for mig som noget dybt arkaisk, på 

samme tid betydningsløst og overloaded. Desuden blev jeg optaget af dets brug i 

retsmedicinen til at fastslå biologisk identitet. Jeg lavede en række bidemærker og fik dem 

3D scannet i meget høj opløsning ved et firma som bl.a. arbejder med at digitalisere 

skulpturer for diverse museer i Athen. Derefter påbegyndtes et arbejde med at CNC fræse 

en forstørret version i polystyren - i samarbejde med et arkitektstudie i Goudi. Parallelt med 

dette arbejdede jeg på en række digitale maskinbroderier, med udgangspunkt i Freuds’ 

Drømmetydning. Disse blev produceret i samarbejde med et helt fantastisk broderifirma i 

Elliniko. Mit engagement med disse specialiserede fagrupper - som på mange måder er 

super generiske og ikke-specifikke for Grækenland - viste sig at være en ret nuanceret og 

mærkelig indgangsvinkel til livet i Athen og det Græske samfund i dag.  

 

Opholdet var på alle måder produktivt rent fagligt. Desuden har Athen været fuld af utallige 

værdifulde erfaringer af mere personlig eller almen karakter. Det er altid overraskende hvor 

vigtige sådanne oplevelser kan være, i relation til hvad jeg selv tror er mit egentlige fokus. 

 

Mange tak for opholdet. 

 

Amitai Romm 

Frederiksberg, Juli 2017 
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Billedmateriale fra research og produktion



Diagram over Antikythera Mekanismen samt Billedmateriale fra ‘Drømmetydning’ 
af Sigmund Freud (Illustration: The Nanny’s Dream), 1899



The Nanny’s Dream, Broderi på vandopløseligt stof, 2017
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