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Vi var på et kortere ophold hos DIA i perioden 1.-14. Nov. 2018 for at fordybe os og researche til 
vores opera. Peter havde et værelse i instituttets bolig ved Neos Kosmos i en uge, og Johan havde 
to uger i Herefondos 14. Formålet var at læse og diskutere medbragt litteratur som inspiration til 
udarbejdelse af libretto- og vokalarrangementer. Vi benyttede os af forskellige arbejdsrum, både 
Norlibs læsesal, bogcafeen Little Tree og i høj grad tagterrassen på Herefondos 14, da vi havde 
høj sol og 25 grader under hele opholdet.  
 
Vi arbejder på at skabe en minimalistisk opera med abstrakte tableauer, som beskriver en 
håndfuld grundfølelser fremfor en klassisk narrativ struktur. Vi er inspirerede af den nihilistiske 
eksistentialisme, men samtidigt også mytiske fortællinger om skabelse og oldtidens 
verdensbilleder. Under opholdet læste vi bl.a. Sartre, Camus, Nietzsche, Lukrets, Ovid og 
arbejdede med at finde brede modsætninger, ligheder og spejlinger mellem opfattelser af sindet, 
angst, vanvid, efterliv, helvede, skabelse, tid og kosmos.  
 
Udover den arbejdsro, boligen i Herefondos kunne tilbyde, er der en selvsagt inspiration i at gå 
mellem Antikkens søjler, mens man fordyber sig i Lukrets og arbejder med tid og forgængelighed. 
 
Ind imellem arbejdet nød vi godt af de opdagelser og pauser, byen kan tilbyde. De historiske skatte 
med morgenture til Akropolis, Hadrians port og agoraen, og gode gåture og god mad i de 
interessante kvarterer Psyri, Exarcheia og Koukaki. 
 
Vi var i vores tilfælde heldige både at møde andre gæster med samme arbejds- og interessefelter, 
men også fra fremmede fag og erhverv. Det var en gave at kunne diskutere angstbegreber med 
ph.d.-studerende i litteratur og få diskuteret vores arbejde indgående, men også at kunne blive 
underholdt om antikke skibskonstruktioner og handelsruter. Der var en fin balance i begge boliger 
mellem behovet for arbejdsro og socialt samvær.  
 
På trods af vores korte ophold på to uger skabte DIA rammerne for en enorm produktivitet og 
motivation. Vi føler os meget privilegerede over muligheden, der blev givet til os. Tak for det! 
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