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Redegørelse om ophold på Det Danske Institut i Athen 

I november og december 2019 var jeg så heldig at være tildelt et ophold på Maggina 1. Hele 

opholdet var utroligt inspirerende og givende for mit kunstneriske arbejde. 

Det var min første gang i Athen og jeg ankom med en idé om at blandt andet udnytte den 

græske vintersol til cyanotypi. Instituttet anbefalede mig keramikværkstedet Sektor30, 

som tilfældigvis lå 5 min på gåben fra lejligheden. I længere havde jeg været interesseret i 

at arbejde med keramik, så jeg tegnede med det samme et medlemsskab. Værkstedet var 

veludstyret og gav kontakt til mange lokale kunstnere. Jeg tog 1:1 undervisning i at dreje 

ler hos Julie Gaunt. Alle var hjælpsomme og det var helt fantastisk at have plads til at 

eksperimentere med nye materialer uden presset fra en udstillingsdeadline. 

Samtidig med undervisningen udnyttede jeg skodderne på værelset i Maggina 1 til et 

mørkekammer, udendørsvasken på taget til at vaske fotografier og tagterrassen til 

eksponering i solen. Jeg testede f.eks. cyanotypiprocessen på bisque brændt ler.  

  

Maria og Elïas (ejerne af Sektor30) inviterede mig til slut til at holde en artist talk om mit 

arbejde på Sektor30, hvilket gav chancen til også at få feedback fra de andre på instituttet. 

I pauserne fra værkstedet besøgte jeg byens keramiksamlinger på Benarki Museet, Det 

Nationalarkæologiske museum, Akropolis Museet, og adskillige mindre samlinger jeg 

stødte på, mens jeg vandrede rundt. 

Det var spændende at bo i Neos Kosmos - en bydel væk fra turister og souvenirbutikker og 

som føltes meget lokal - især markedet hver lørdag er en vild oplevelse i sig selv. Man 

kunne nemt købe mad til hele ugen for 100kr. 

Jeg havde et stort værelse med plads til både at arbejde og slappe af. Lejligheden delte jeg 

hovedsageligt med Sian som var der i den samme periode som mig. Jeg havde ikke 

forventet at at opholdet ville være socialt, nok nærmere været nervøs for at det ville blive 

ensomt, men Sian havde været i Athen flere gange før og delte generøst ud af sin viden og 

erfaringer. Desuden stødte Marie, Monia, Sabine, Frederik til. Alle var utroligt 

imødekommende og interesserede i at udvikle nye venskaber under opholdet. Vi besøgte 

udstillinger, ferniseringer og restauranter og lejede en bil til Delphi en weekend.  
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Det har været helt utroligt givende at have tid og plads til at udvikle nye idéer på opholdet i 

Athen. Altsammen muligt pga Det Danske Instituts generøse invitation. Tusinde tak til 

især Nicki, Kirsten, Kristina, Kasper, og Line, for et fantastisk ophold. Jeg er meget 

taknemmelig og håber at vende tilbage i fremtiden. 

Venligst, 

Dyveke 


