
Havnet i montre og på sokkel af plexiglas ligger hun. Hugget i marmor. En skøn og frodig 
kvinde, eller resterne af hende. Man fornemmer en længsel efter den fintfølende og omhyg-
gelige hånd, der i sin tid  vendte og drejede hende i sine hænders hulning og langsomt 
mejslede  hende frem, stød for stød. Der startede mit ophold; på Agora museum, med blok 
og blyant. En god halv times tid stod jeg og tegnede en neolitisk moderfigur.  Oversatte skyg-
gerne i det lys, der uagtet 6000 års forskel stadig former hende. 

Tiden findes ikke.

Instituttet er fint, beliggende midt i Plaka og med udsigt fra tagterressen til bjerget i øst. 
Når månen fødes derfra, det har den gjort en enkelt gang mens jeg så på, ser det ud som 
en perle der stiger og ligger sig på kanten af bjergryggen, parat til at trille ned og ud til 
kysten, hvor den kom fra. 

Jeg har flyttet skrivebordet hen foran vinuerne og købt en voksdug i en af de utallige butikker 
på Athinas. Jeg har udsigt til figen og nerium. Genboens altan er fyldt op med lejlighedens 
møbler. Han er ved at sætte i stand. Hans to døtre må være taget på ferie. 
-‘Hallo’- har den største af pigerne kaldt ind igennem mine åbnestående vindue. Det har 
givet mig fornemmelsen af at være en lidt mystisk,  men spændene fremmed dame der kan 
tale engelsk. Vi har vist hinanden tegninger tværs over fignerne. De er blevet modne nu. 
Fignerne. Pigerne er på vej. Evangelia, hende der gør rent, har stillet en kurv med nedfalden 
frugt i køkkenet.
  

 

Athen er en by, hvor tiden måles i dybden. For en meter til halvanden siden hørte Græken-
land under Konstantinopel. Alle de  små byzantinske kirker fra den gang ligger  gravet ud 3-4 
trin under gadeplan. Jeg har været inde i flere af dem, tændt vokslys, og kikket  ikoner.
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Der er herreløse hunde overalt i gadebilledet. Pelsfattige gamle køtere. De har levet her i 
tusindvis af år. Sammen med kattene  er de gået fri af fortidens ofringer og lever her side 
om side. Med øjnene fulde af betændelse er det som de en gang for alle har affundet sig 
med deres længsler. Apatiske ligger på de varme marmorflader som er de i Hades. Ørene 
ligger fladt foldet ud på de fodslidte fliser. Måske lytter de til rillerne i stenblokkene, som er 
det gamle sange på en gramofonplade eller måske lytter de til skridtene af fortidens borg-
ere.

Jeg har, takket være adgangskortet man som stipenediat kan få lavet, været på museerne 
om og om igen. Det er skønt at kunne gå ind og hilse på een enkelt sfinx eller bare eet 
potteskår, uden at føle sig forpligtiget til at  se alt på en gang. Det er er en stor og virkelig 
god hjælp.

Mit hensigt med opholdet har, som jeg skrev i min oprindelige ansøgning, blandt andet 
været at skulle:

‘fange møder af nyt og gammelt, eksponere det stillestående kontra det bevægelige’

Man må gerne fotografere skulpturene på museerne, undtagen på det det nye Akropolismu-
seum, men man må ikke fotografere dem  med mennesker på. Det er nu  lykkes mig 
alligevel og et udvalg af pågældende følger med  rapporten her og er noget at det materiale 
jeg  skal arbejde videre på hjemme. 

KOURUS:

Han står med venstre ben frem, et lille skridt, ikke for at være på vej. Tværtimod tænker jeg.  
Kun for at være lige her  og lige nu. Med dette arkaiske skridt markeres plan, rum og retning. 
Deres smil oplever jeg som visdommens, indsigtens og erkendelsen smil. De smiler på 
samme måde som Buddha.





Mine formodninger bygger på en længsel. Den der driver mig frem. Jeg ved at trådene 
historisk set, kan trækkes tilbage til lille Asien, Syrien, Egypten, men jeg har en fornem-
melse af, at der også trækkes  fra et sted, som ikke har med liniær historieskrivning at 
gøre. Foran det arkariske skridt og under det arkaiske smil, er der noget der hvisker fra en 
anden side. Det  fortæller mig at der er mere i denne verden, mere end  vi  kan opfatte med 
vores fornuft og rationelle tankegange. Heldigvis. Hundene ved det, tror jeg.

Jeg har forsøgt at fange øjeblikke, hvor fortid og nutid mødes. Jeg har udforsket forholdet 
mellem menneske og skulptur, menneske og myte og forholdet mellem rum og flade. 
Jeg har set linier, strukturer, farver, former, forside, bagside og retninger.

Skulpturen er solid, står på sin sokkel. Fotografiet er det modsatte af sten; fladt og flygtigt. 
Jeg har udforsket stedet, hvor det smelter sammen.

Arkaisk kommer af det græske ord archaios som betyder gammel / fortidig og der må være 
en forbindelse derfra og til ordet arketypisk. Jung er med mig og jeg drømmer sære 
drømme.

På rigtigt varme dage har det været godt at holde sieata på Museet for Kykladekunst . 
Der ligger idolerne armene om sig selv og vender ansigterne mod himlen for at kikke 
stjerner. De svæver, deres fødder hænger slapt samlet forenden af deres klædninger. 
Stilheden råder i blåmalede og svale rum. Øjnene kan hvile sig og sjælen tage på rejse.

Aller øverst oppe har de en Cypriotisk samling og dér står en  kande. Den står bag glas på  
hylde i hjørnet, en anelse tilbagetrukket  blandt andre kander i den nedtonede omgivelse.  
Den er grov i sin udformning, er hverken bemalet eller har fået glasur. Den er 40-45 centi-
meter høj,  formet i rødler og  pænt klinket sammen, for den har været gået i stykker mange 
gange ser det ud til.



Op ad halsstykket på kanden læner en  kvinde med lange gevanter sig. Hendes arm 
rækker ud og hendes hånd tager fat om, hvad der er en hank på tuden.  Tuden på kanden 
har form som kanden selv, er altså en lille kopi af den store kande. Og det er jo i sig selv 
et ganske fint billede. 

Men prøv så  at  forestille dig, at du kunne få lov til at løfte kanden ud at sit montre og lade 
din hånd tage fat om kandens hank og hælde vand af dens indre. 
Hvem ville det i givet fald så være der havde fat om dig?. Hvem ville du nu være hank for, 
hvem ville det være der nu hælder af dig, som hælder af kanden, som hælder af 
kanden.....................?

Jeg kan lide sproget her, det er blødt. Ordene formes med midten af tungen og tit i forbin-
delse med læberne. Ordene har mange stavelser. Som et lille barn der endnu ikke har lært 
at forstå, er det et sprog som er rart at falde i søvn til. 

Galaxsia, utima allæ mia extasia
Asnehiso tipota
Stisalasa. 
Tora, I pli restisidiki a palitade.
Pantose
Horisto
A latanasia tipota
Tuxero spitsi
Ena simones limini. 
E ætesia, ochi, santos eklamsi poli.

Sådan lyder det i mine øren.



DELFI.

Jeg har været der 3 gange i løbet af disse to måneder. Sammenlagt tilbragt 12 dage i og 
omkring helligdommen, Delfi by, samt Itea; en lille lidt spøgelsesagtig havneby 13 km 
derfra. Der er magisk i Parnassos’s bjerge. Magisk. Som et befrugtet æg føler man sig. 
Som i  vævet på en kvindes indre. Som dybt i Gaias skød glider man ad snoede flodlejer 
igennem hendes passager til hendes åbning, til udløbet......den Korinthiske bugt. Gaia, 
selveste moder jord. Noget meget meget gammelt og uragtigt tog sin begyndelse der.

Delfi betyder livmoder.  

Zeus lod to ørne flyve fra hvert sit verdenshjørne og hvor de krydsede hinanden på himlen 
kastede han en sten; Omphalos…verdens navle. Den landede I Delfi. 

Dér strander min længsel.

Tidlig hver morgen satte jeg mig i nederste afdeling ved Athene-Pronaia helligdommen 
under en kroget sølvglimtende oliven og mediterede. Vaskede fødder i den kølige og stræk-
strømmende Kastaliske kilde, lyttede til dens evighed og til cikadernes monotoni. De 
morgenmilde bjergbriser kyssede min varme hud, og dette føltes som eneste grænse, 
eneste skel mellem et inde og et ude. 

 

  
Der er krise i verden, også i Grækenland. Jeg er ikke gået ind i det.  Jeg har bedt om kvitter-
inger de steder jeg har handlet, i god tro om at nogle af pengene så går tilbage til samfun-
det. Jeg har  set og registreret krisens virkninger; lukkede forretninger, køer ved maduddel-
lingssteder, halvtomme spøgelsesagtige byer langs nordkysten af Peloponnes. Men jeg har 
ikke på noget tidspunkt mærket nogle former for ubehag, aggresivitet, eller følt mig utryg.
Tværtimod.

Jeg skal hilse fra en lille købmand I Delfi. Kundeantallet var faldet drastisk i hans butik og 
han bad mig sige til folk derhjemme: Come to Greece….come to Delfi….come to Vangelis 
Supermarket !!

Hermed gjort.



At have været i et land hvor ordet kosmos høres tit og hvor exodos betyder udvej, 
har åbnet mange nye døre. Hellas er et uudtømmeligt kulturhistorisk skatkammer 
jeg gang på gang henter næring, undren og sammenhæng fra. Den første del af mit 
ophold har især været brugt til fotografi, den anden især til tegning. Jeg har arbej-
det mig igennem forskellige lag og tilbage til noget ganske essentielt og elementært 
og er havnet ved en ny begyndelse. Materialet som er blevet til her er omfangsrigt 
og løber fra et ALFA i mange nye retninger. Det næste stykke tid vil jeg fordøje,  
tage det med mig tilbage og forhåbenligt lade det finde sig et OMEGA.

Jeg vil sige tusind tak til Instituttet og dets folk. Det har været som at få et andet 
hjem. Alle har været så hjælpsomme, søde og venlige i alle henseender. 

Signe Visnek
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