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På mit ophold Det Danske Institut i Athen arbejdede jeg med det tredie afsnit i en lyd-værk triologi der kombinerer det 
personlige med elementer fra sen-antikken, litteratur, filosofi og astronomi. Værkerne er tænkt som serielle komposition-
er der handler om hvordan det faglige og det personlige i nogen tilfælde ikke kan adskilles fra hinanden, om de måder 
hvorpå kosmisk tiltrækning manifesterer sig og hvilke filosofiske begreber man kan bruge til at forstå fænomenet. 

Afsnittet med titlen ‘Inlove With the Moon’ handler om månen og månens forskellige betydningslag, både kosmologiske, 
kulturelle, religiøse og sproglige. Værket er en form for fletværk af mange forskellige referencer, personlige anekdoter og 
erindringer, litteratur og historie der tilsammen danner et fragmenteret og poetisk billede af månen. I Athen arbejde jeg 
med manuskriptet til værket og med at indsamle lyde og billeder. Jeg havde læseplads på det Nordiske Bibliotek hvor jeg 
lavede research omkring blandt andet måneritualer, drømme og søvn i græsk filosofi og på den tidlige astronomis ind-
virkning på for eksempel dyrkning af afgrøder, frugtbarhed og religiøse fælleskaber. Værket skal premiere på en udstilling 
på Antikmuseet i Aarhus i 2023 - duo-udstilling med Marie Edinger Plum der handler om den antikke have og som vil 
undersøge natursyn og nydelsehaver i antikken og frem til idag. 

Jeg arbejdede også en del på Sector 30 som er et værkstedsfællesskab beliggende i Neos Kosmos, ikke langt fra Gæstele-
jligheden i Maggina. Det var en helt utrolig positiv oplevelse at have et sted at gå hen og arbejde med materialer, møde 
mennesker og skabe nogen relationer i byen, hvad der også var en af mine ambitioner med opholdet denne gang. Jeg fik 
producerer et nyt keramikværk der skal indgå i udstillingen og blev meget inspireret til flere nye arbejder. Mit ophold 
var som altid virkelig godt og produktivt, det affødte nogen uventede inputs og erfaringer som det altid gør at opholde i 
Athen. Denne gang gjorde jeg også meget ud af at få set så meget samtidskunst som muligt, for eksempel Athens Biennale 
“Eclipse” der foregik på tre forskellige lokationer i byen,udover den så jeg mange galleri udstillinger, var på private sam-
linger og på flere kunstnerdrevede og non-profit udstillingssteder. Jeg fik en rigtig god fornemmelse for hvad der sker på 
samtidskunstscenen i Athen, det er spændende at følge med i for der sker rigtig meget nyt.




