
JANNE MALMROS

 MED ÅBEN PANDE I KRISENS EUROPA
- Rapport vedrørende ophold på DIA Athens gæstebolig i Herefondos marts - juni 

2012

"I alle de riger og lande, hvorhen jeg i verden fór, jeg fægted' med åben pande for, hvad jeg for 
alvor tror”. (B.S. Ingemann, 1837, I alle de riger og lande, første vers).
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Jeg arbejder ofte med samlinger og arkiver, hvor jeg leder efter bestemte elementer og billed-
sproglige temaer i de værker de huser, derfor søgte jeg et ophold på Det Danske Institut i Athen, 
hvor jeg ville lave research til nye værker på græske samlinger og opleve græsk kultur, møde 
mennesker og suge viden til mig over en længre periode. 

Mit ophold på Institutut var særdeles beringende og produktivt. Jeg �k lov til at oplevet Græken-
land  på et skrøbeligt tidspunk i landets historie, i et “janus-moment”, hvor grækerne kan se tilbage 
på en tid, hvor toget kørte af skinnerne, men nu kan se frem til at skabe et nyt og mere velfunger-
ende demokrati. De grækere jeg talte med var generelt positive og havde ikke opgivet håbet om at 
få landet på ret køl. De var imødekommmende og interesserede i, hvilket billede omverdenen havde 
af dem. 
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Grækerne tyede ikke til harens gevær men var klart til at tage kampen op. Havde jeg ikke vist, at 
landet var i en seriøs økonomisk krise, er jeg ikke sikker på at jeg havde gætte det, hvis nogen 
havde spurgt mig ved min ankomst. Jeg så lukkede butikker, men det har jeg set i andre EU 
lande. De store gabende tomme billboards langs hovedvejenene ind til Athen, var dog sværere 
at komme uden om og ignorere, men dem opdagede jeg først senere under mit ophold. De stod 
som tomme lærreder i landskabet og videner om en tid, hvor pengene var �ere og håbet højere. 
En af tjenerne på den lokale, og af mig velbesøgte, taverna, sammelignede Grækenland med et 
af de trick spil man kan opleve på travle handelsgader i store byer, hvor man skal følge en mønt 
eller lignende, som �yttes, mellem tre bægre. “Sådan er Grækenland” sagde han til mig en dag, 
hvor jeg �k en frappé og talte med ham om situationen.  

Synlig eller ej, på en eller aden måde var krisen var ikke til at komme uden om, for jeg vidste jo 
godt at den var der, og det var derfor også et af de emner, som optog mig under mit ophold. Jeg 
lod mig inspirere af den politiske situation samt af de materialer jeg fandt på min vej, hvilket gav 
udslag i, at jeg blandt andet arbejde med dekorationsreb (en meter ad gangen), karto�eltryk og 
slidlapper. Karto�erne havde jeg fundet i køleskabet, da jeg ankom, en af instituttets tidligere 
gæster må have efterladt dem. De var gamle, men store og helt �ne til skære i og trykke med. 
Jeg arbejdede med karto�eltryk på slidlapperne, med den tanke at de skulle kunne bruges til at 
lappe små huller i den Europæsiske økonomi. Lapperne sendte jeg til en udstilling i Margate i 
England, hvor økonomien også halter. 

Jeg faldt over klassiske græske teatermasker, noget som jeg før har arbejdet med. Jeg trevlede 
dekorationsreb op, viklede det til et nøgle garn, som jeg siden  stoppede i munden på en af 
maskerne. Dekoration og pynt i det hele taget forsvinder i bagrunden, når ting ikke kører på 
skinner. Tomater, oliven og karto�er er vigtigere for overlevelsen end pynt, i en tid, hvor der ikke 
er udsigt til  imponerende økonomiske opsving.



Under mit ophold arbejdede jeg desuden videre på værker til serien Home & Away 
(fotogra�sk collage) samt til værkserien “All The… Things”, som baserer sig på billedsproglige 
elementer i bestemte farver i samlinger og arkiver. Ind imellem dette føjede jeg bl.a værker til 
serien fægter tegninger, hvor mit alterego fægter sig igennem kunsthistorien og diversie 
�nanskriser med kendte skulpture fra nu og datid. Det er det jeg gør i øjeblikket: fætger mig 
på kryds og tværs igennem �nanskrisen i Europa. Jeg gør det med åben pande, som B.S 
Ingeman skrev, for jeg tror det er den måde jeg bedst møder verden på.



Under mit ophold blev jeg også introduceret til det athenske kunstakademi. Det var 
interssant og givende at opleve, hvordan der undervises i kunst på akademiet og hvad der 
ligges vægt på.  Jeg er taknemmelig for at Det Danske Istitut ville støtte mig i min research 
og sætter meget pris på de oplevelser jeg har haft på instituttet.  Jeg har mødt nogle 
fantastiske mennesker og har rigtig mange gode oplevelser med hjem i bagagen, såvel-
som inspiration og materiale til mange nye værker. Jeg kan se på det hele at jeg bliver 
nødt til at komme tilbage til Athen og gøre mine projekter færdige. 

Alting taget i betragtning er dette kun en lille krise set i forhold til Grækenlands lange og 
rige historie. Athens ruiner videner herom, og troner mageløst over byen, hvor man kan gå 
og glemme at man er i en storby i krise. 
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Home & Away – Athen (2012)
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