
Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen.

Jeg har været på ophold ved det Danske institut i Athen sammen med min gode ven og 
billedkunstner Morten underbjerg i perioden 6 januar - 31 januar 2020. Vi boede i 
Lejligheden Maggina 1. Lokationen var rigtig god, lidt væk fra selve bymidten og turismen, 
men stadig i kort afstand til det meste af Athen med offentlig transport. Eller hvis man er 
lidt frisk, gåben.

Vi fik hurtig en rytme hvor vi startede dagen med Morgenmad og en snak om hvad vi 
gerne se den givne dag. Nogle dage brugte vi på at gå vi lange ture i forskellige dele af 
byen. Vi havde samtaler om de indtryk byen gav os, og om kunst og livet. Ingen af os 
havde før havde været i Athen og vi kunne derfor opleve byen for første gang sammen. 
Vi tog også rundt på museer, som Athen har en masse af. Her vil jeg især fremhæve 
Akropolis museum, Det nationale arkæologiske museum og Keramikos.

På vores udflugter indsamlede vi en masse billedemateriale, som vi om aftenen, delte med 
hinanden og bearbejdede på forskellige måder. Her var det fælles arbejdsværelse til rigtig 
god nytte.   
Jeg havde medbragt diverse udsyr så jeg kunne lave støbeforme og støbe i gips. 
Oprindeligt var min tanke at lave støbninger af objekter jeg havde fundet rundt  omkring i 
Athen men denne ide udviklede sig i en lidt anden retning.

Da jeg fik kigget vores billedemateriale igennem, fandt jeg hurtigt en interesse i at zoome 
ind på diverse skulpturer og relieffer, helt ind på figurenes hænder og undersøge deres 
forskellige Gestikulationer. Jeg faldt derigennem over Chironomia som er en “kunst” 
hvorpå man udtrykker sig udelukkende igennem gestikulation. Chironomia blev, såvidt jeg 
har kunne læse mig til, udviklet og systematiseret af grækere og romere.



I løbet af mit ophold fik jeg lavet en del små relieffer som jeg har planer om at arbejde videre med 
hjemme i mit studio i København.

Her ses lille udpluk:


Tusind Tak til Det Danske Institut i Athen for muligheden for dette ophold, det har været super 
givende og inspirerende. Jeg håber i fremtiden at kunne vende tilbage.


- Signe Rohardt Lund..


 



