
Rapport

Tak for et givende ophold i Athen. 

For mig omhandler skulpturer fra det antikke klassiske Grækenland om guder, dyr, bevægelse 
og især mennesket. Ikke noget specifikt menneske men mennesket som selvstændigt individ. 
Værkerne er lavet med et stort kunstnerisk og håndværksmæssigt overskud og talent. De var de 
første, og bedste af sin art.
Med dette indhold har jeg følt, at jeg frit har kunnet gå til disse værker uden at forholde mig til det 
enkelte værks betydningsmæssige indhold. Jeg har fokuseret på form, på fragmenterne og hul-
lerne i værkerne. Det der mangler, og det der er tilbage, sammen med det der mangler. For netop 
i fragmenterne og det manglende, opstår et rum hvor de gamle skulpturer som form stadig har 
noget at tilbyde.

Jeg har fotograferet.
Jeg har delt mine fotografier op i to grupper af knap 20 billeder pr. gruppe. En om skulpturer vist 
på museer. Og en udendørs, on location, fra Akropolis.
Alle billeder er taget med min mobiltelefon. Jeg har løst billet til div museer, som alm gæst. Opta-
gelserne er med det lys der har været på det pågældende sted
Fotografierne er efterbearbejdet i computeren. Jeg har retoucheret i billederne. Eks. Har jeg 
fjernet de andre besøgende museumsgæster. Dette for at kunne skabe, det fornødne billedrum til 
motiverne.
Udvælgelsen af skulpturerne er sket ud fra deres udseende, og ikke deres betydende indhold. 
Jeg har forsøgt at afbilde genstandende konkret, fra vinkler hvor de fremstår mest mulig som ma-
teriale. Sten der er bearbejdet.

Projektet fokuserer ikke på fotografi, men på skulptur. Kameraet bliver brugt som redskab til at 
flytte et medie, skulpturen, fra sit eget rum over til fotografiets todimensionelle rum. Fotografierne 
er billeder af det tredimensionelle rum, hvor jeg bestemmer hvad beskueren skal se.
Billederne handler om tid, om den mellemliggende erfaring fra dengang til nu. Og måden man kan 
se på  kulturhistoriske kendte værker på idag. 
  
Under mit ophold har jeg besøgt Akropolis fem gange. Der har jeg fotograferet, opstillinger af løse 
fragmenter fra templer.
Ligsom museumsfotografierne har jeg retoucheret andre gæster ud af billederne, samt fjernet 
baggrunde af det nuværende Athen. Jeg har også bearbejdet de brudstykker af himmel som er 
på billederne. Dette har jeg gjort for, at sætte motivet ind i et ladet billedrum med et særligt lys, af 
evigt forår, blomster og blå himmel
Arbejdstitlen er “den øverste by” med en direkte henvisning til ordet Akropolis. 

Under mit ophold, erfarede jeg, at her, emne mæssigt, er meget mere at hente. 
Jeg har ansøgt om fototilladelse til Akropolismuseet samt adgang bag snorerne på Akropolis. 
Men har desværre været for sent ude. Da adgang kræver, at man ansøger måneder i forvejen. Jeg 
håber derfor at der kan blive endnu mulighed for et ophold på Det Danske Institut I Athen? 
Det samlede projekt skal udmønte sig til en lille bog, med billeder og tekster under titlen ”Den 
øvereste by”.

Følgende sider er et udvalg af fotografier. De viste billeder er endnu ikke kalibreret indbydes.
























