
Den spæde start på projektet kom ud af en fascination af historien om det 
græske flyselskab Olympic Airlines, helt konkret da jeg en af de første 
dage stod på taget af EMST og så ind over byen. På en af bygningerne 
overfor hænger et solaffarvet Olympic Airlines skilt. Det var så smukt 
at jeg måtte grave i historen. Projektet er blevet til en undersøgelse af 
tabet af en fikseret horisont og et blik på verden i et vertikalt perspektiv, 
inspireret af Hito Steyerls tanker herom og værket In Free Fall (2010). 
Med referencer til græsk mytologi, religiøse symboler for navigation og 
landskabets mange funktioner, forsøger jeg at undersøge følelser om-
kring at være fortabt eller forsvundet i et både indre og ydre landskab.

Afrapportering efter arbejdsophold ved Det Danske Institut i Athen 
(DIA) i perioden 1. november - 2. december 2021 

Det var med stor glæde at jeg i 2021 modtog et legatophold ved DIA 
i Maggina 1, Neos Kosmos. Jeg søgte oprindeligt i foråret 2021, men 
grundet corona-nedlukning på instituttet blev opholdet aflyst - til min 
store fortydelse. Jeg søgte igen i efterårsperioden og blev heldigvis bevil-
liget et nyt ophold. 

Oprindeligt var formålet med opholdet at skrive min bachelortekst til mit 
afgangsprojekt ved Kunstakademiet i Bergen. En essayistisk prosatekst, 
der løber gennem 3 spor: Materiale, kærlighed og landskaber. Da op-
holdet blev udskudt var mit nye formål at viderearbejde og udvikle denne 
tekst til et selvstændigt manuskript. Denne idé lå i mit skrivearbejde med 
bachelorteksten fra starten. Tekst er en stor del af mit kunstneriskearbej-
de og det virkede naturligt for mig at lade dette spille en centralrolle i mit 
afgangsværk. 

Mit ophold ved instituttet udfoldede sig utrolig spændende. Både i den 
retning jeg havde forestillet mig - og slet ikke. Jeg strukturede i grove 
træk mit ophold således, at jeg hver morgen og formiddag arbejde fra 
atelieret og mit værelse med særligt skriveprojektet. Det gav en fordybet 
start på dagen hvor jeg med ro i huset kunne dykke ned i min læsning og 
skrivning. Ofte var mine eftermiddage mere udadvendte. Jeg gik lange 
ture i byen og besøgte utallige museer, blandt andet Neon Foundation, 
Akropolis Museet, State of Concept, Museum of Cycladic Art og EMST 
(national museum of contemporary art). Desuden startede jeg arbejdet 
på en ny kunstnerisk undersøgelse. 

Da jeg rejste til Athen havde jeg også brug for at lægge min tid og energi 
i det fysiske kunstneriske arbejde. Ud af dette kom begyndelsen på en ny 
undersøgelse, der har arbejdstitlen OLYMPIC AIR - a dedication to the 
feeling of being lost in a landscape. 

Det Danske Institut i Athen                     Januar 2021              Mia Carl 

udvalg af monotype print fra serien 
lost in a landscape 
70 x 100 cm



Jeg har været i Athen et par gange tidligere, indenfor en relativ kort 
periode, bl.a. fordi min søster i 2020 udvekslede til kunstakademiet i 
Athen, og fik gode venner og netværk i byen. Nogen af disse personer 
er sidenhen også blevet mine venner. Jeg har været meget bjergtaget af 
byen, dens paradokser og de mange tidsdybder, som figurerer side om 
side. Jeg har gjort mig overvejelser om det er et sted jeg har lyst til at bo 
i fremtiden og en stor prioritet under mit ophold var derfor også at møde 
og tale med personer som kunne være fremtidige samarbejdspartnere (i 
bred forstand) inden for det kunstneriske miljø. Særligt havde jeg fokus 
på at undersøge arbejds- og værkstedsmuligheder og desuden at etablere 
kontakter til gallerier i byen med henblik på at lave en udstilling i fremti-
den. Jeg havde eksempelvis møder med kunstner, kurator og galleriejer 
Dimitri Yin fra Phoenix Athens Gallery and Residency, med Maaike som 
er kurator og driver PS Communitism, et fantastisk galleri og community 
house i Metaxourgeio og Dorian Bajramovic der driver gallariet Bajram-
ovic Unlimited i Kypseli. Flere af disse personer er jeg fortsat i kontakt 
med. På baggrund af mit ophold i Athen har jeg bl.a. fået et videoværk til 
en screening i galleriet SUB ROSA SPACE i december.   

Dele af mit ophold brugte jeg med kortere intense arbejdsperioder i 
lokale værksteder hvor fysiske værker fra OLYMPIC AIR undersøgelsen 
manifesterede sig. Jeg arbejde bl.a. i et marmorværksted og det grafiske-
værksted Sector 30. Sidstnævnte ligger 5 minutters gågang fra Maggina 
1 og kan varmt anbefales. De har også et ret fantastisk keramikværksted. 

Alt i alt var opholdet en uvurderlig tid med indadvendt arbejdsro, udad-
vendte timer i værksteder og mange spændende møder. Hvis jeg skulle 
gøre en ting om, ville jeg en anden gang søge om, og håbe på, et lidt læn-
gere ophold på fx 2 måneder ved instituttet. Det tager, naturligvis, lidt 
tid at falde til i et nyt hus, med nye samboer og et nyt sted. Jeg oplevede 
at jeg særligt i 3. og 4. uge havde et fantastisk arbejdsflow. 

Jeg er taknemmlig for min tid ved DIA og jeg har et stort håb om at retur-
nere til Athen inden for den nærmeste fremtid. 

Alt godt 
Mia Carl

stills fra videoværket tasting your silver 
chain vist i SUB ROSA SPACE

marmor relief, en del af projektet OLYMPIC AIR


