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Indledningsvis ønsker jeg at takke de mennesker, som tildelte mig opholdet i gæste-lejligheden i Koukaki, 
dette var en uforglemmelig oplevelse som stadig står meget stærk i min erindring. Jeg havde så travlt mens 
jeg var i Athen, at jeg aldrig nåede at møde særlig mange mennesker på instituttet, i stedet fik jeg opbygget et 
rigtig godt netværk med folk jeg mødte ude i byen, og der er lagt op til at jeg skal fortsætte samarbejdet med 
mange af de mennesker jeg har mødt. 

Jeg havde ansøgt om en måneds ophold med stipendium i Athen, velvidende at dette ikke ville være lang tid 
nok. Og på trods af at jeg nåede at lave rigtig meget, så føler jeg stadig der er meget at komme tilbage for, 
dette er for mig kun begyndelsen på et projekt der bliver ved med at udvikle sig. Det blev som forventet en 
meget intens måned, hvor ikke mindst det politiske fyldte meget, ikke kun i samfundet som helhed, men også 
i mit arbejde og i de mange møder med forskellige mennesker. 

Jeg var taget til Athen for at undersøge hvorledes den finansielle krise giver sig udslag i samfundet, og ikke 
mindst hvorledes denne lader sig repræsentere i massemedierne og indenfor kultur-produktionen. Startende 
med mit ophold ved Det Danske Institut i Athen, ønskede jeg at danne mig et overblik over den visuelle, 
økonomiske og mentale tilstand, for dernæst at kunne påbegynde et kunstprojekt der vil blive materialiseret 
på flere forskellige måder. Det er altså meningen at denne påbegyndte research, sammenholdt med research 
fra ophold i Rom, Madrid og Lissabon, vil udmønte sig i en serie af værker, der reflekterer over krisen som 
en begivenhed, hvordan denne begivenhed bliver gjort til genstand for forskellige bidrag i offentligheden 
og produktionen af kunstværker, og hvorledes disse forholder sig til krisens omkostninger og fremtids-ud-
sigterne.

Jeg mener, at det er yderst vigtigt at forholde sig kritisk til de billeder der bliver produceret i og omkring be-
givenheder som denne, idet billedet ikke blot repræsenterer noget som allerede findes, men også skal forstås 
som historiske agenter, der indeholder og projekterer en idé om fremtiden. Som billedkunstner, føler jeg det 
som én af mine opgaver at undersøge og forholde mig til de billeder der bliver skabt, dernæst at skabe mine 
egne. Jeg tror således på, at kunsten kan være billedskabende på andre måder.

Men før jeg kan lave noget som helst kunst, er det vigtigt for mig at forstå konteksten jeg arbejder i. Gennem 
en række interviews med forskellige aktører, læsning af analyser og historiske beretninger, utallige gåture og 
indsamling af dokumentation fra det offentlige rum, begyndte jeg langsomt at danne mig et overblik. Men 
denne del mangler stadig en del research for at kunne materialiseres i et egentligt billedkunstnerisk udtryk. 
Jeg brugte det meste af tiden på at forsøge at forstå hvad det er Grækenland går igennem i de her dage, og det 
er ikke så lidt. Den politiske, økonomiske og sociale situation i Grækenland er yderst kompleks, og alle har 
forskellige meninger om hvad det er der foregår. Det var som om stoffet hele tiden udviklede sig og blev mere 
og mere omfangsrigt. Dette tror jeg er et tegn på hvorledes krisen påvirker alle lag i samfundet, og hele tiden 
er med til at skabe nye uforudsete problemstillinger. Når det så er sagt, så føler jeg faktisk at der var mange 
brikker der faldt på plads, og at jeg i dag står med en hel anden viden, en viden som jeg ikke ville have opnået 
hjemme i Danmark. 

Min primære research bestod mest af møder med forskellige mennesker, mennesker som jeg selv havde 
opsøgt og fundet frem til. Det var vigtigt for mig at møde nogle der var engageret i de ting der foregår, for 
således at høre om deres bud på situationen, men det var også vigtigt at de folk jeg mødte kom fra mange 
forskellige baggrunde, således at historierne ikke blev for ensformige. Blandt dem jeg mødte kan nævnes: 
en tysk lærer, en engelsk lærer, en psykolog, en arkæolog, en bygningskonstruktør, en fagforeningsmand, en 
advokat, en arbejdsløs, en bankmand, en entreprenør, en kemi-ingeniør, en arkitekt, en jura-studerende, en 
politimand, en billedkunster, en immigrant, en café-ejer, en kok, en frisør, en lokal-politiker, en folkeskole-
elev, en gadesælger, en hjemløs, en satire-tegner, en journalist, en film-instruktør, en designer, en hospital-
smedarbejder, en læge, en akustisk-ingeniør og en sekretær. Der var altså mange forskellige versioner, som 
læseren måske kan forestille sig. Jeg optog samtlige samtaler og har nu påbegyndt transskriptionen af dem. 



Det er stadig uvist for mig præcis hvad jeg skal med alt dette, men samtlige samtaler har betydet at jeg i dag 
bedre forstår de ting der foregår, og hvorledes krisen påvirker hele samfundet. 

Jeg har brugt meget tid på at skrive om mine egne oplevelser og møder med alle de her mennesker. Jeg har 
derudover også skrevet meget om mine gåture og observationer i det offentlige rum. Jeg har fotograferet i 
gaderne, gået på biblioteker for at kigge i arkiver og scannet aviser med fotografier og artikler omhandlende 
krisen. Jeg har været meget interesseret i byudviklingen i Athen, den særlige anti-parochi lovgivning og de 
nyeste forsøg på gentrificering i områder som Metaxourgeio og Gazi, som for mig er vigtige i fortællingen om 
krisen i dag. Jeg har produceret et radioprogram til P1s Klubværelset, færdiggjort en artikel til Gaia-magasi-
net og arbejder nu på den endelige udformning af en mindre publikation med mine skriverier fra opholdet. 
Denne publikation bliver udgivet af Nebula forlag og er forhåbentlig klar i løbet af de næste to måneder. 

Med andre ord så har jeg været meget produktiv, og mens jeg skriver dette slår det mig hvor vigtig opholdet 
har været for mig, ikke kun for dette projekt, men også for min billedkunstneriske udvikling. At bo på in-
stituttet har haft en uvurderlig betydning for mit arbejde, muligheden for at kunne trække sig tilbage for at 
skrive eller tænke, få arbejdsro og tiden til fordybelse, har været ekstrem vigtig for mig. Uden dette ophold 
og det tilhørende stipendium, var det ikke muligt for mig at udføre al det arbejde jeg har fået for hånden, og 
hertil er jeg yderst taknemlig for støtten. Jeg har mødt utrolig mange søde, gæstfrie og hjælpsomme men-
nesker, men ind imellem har jeg også bare haft behov for at kunne være alene, og her var lejligheden i Par-
thenonosgaden ideel for mig, idet kvarteret var roligt og lejligheden havde alle de forhold jeg kunne ønske 
mig, ikke mindst den fine balkon med udsigt til Akropolis. Jeg håber meget på at kunne komme tilbage og 
fortsætte arbejdet, som jeg føler jeg kun lige er startet på, og her vil et lignende ophold i gæstelejligheden 
være af uvurderlig betydning for mit arbejde. Jeg vil slutte her og blot tilføre et par af mine fotografier fra min 
research. 








