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Vores formål med opholdet i Athen var at fokusere på det enkelte individ i krisen 

som Grækenland i øjeblikket står over for. 

I medierne hører vi kun om landets økonomi og ikke om de enkelte indbyggere 

i Grækenland. Således gik vi i  gang med at møde grækere, tilfældige møder på 

gaden, til demonstrationer, på caféer og gennem bekendte.

Den oprindelige ide var at finde en pige, der har arbejdet som frivillig på et 

dyrehospital på Aegina (En ø som ligger omkring 30 km fra Athen). Vi tog afsted 

på en endags tur til øen, som i øvrigt er anbefalelsesværdig og besøgte bl.a 

dyre-hospitalet.

Tilbage i Athen ledte søgningen på pigen os til mange tilfældige møder med 

forskellige mennesker. Dem vi mødte, fortalte os åbensindet hvilke problemer 

landet står overfor.

Det, der gav mest indtryk var deres personlige fortællinger som var meget for-

skellige og dog havde de fleste det tilfælles, at de ville blive i Grækenland. 



Mens mange højtuddannede grækere vælger at flytte fra deres hjemland for at 

finde job og en fremtid et andet sted.

På hver deres måde forsøger de at  få gang i landets økonomi, dels ved at køre 

et kulturcenter, nystarte et galleri, yogacenter og en bar, studere, arbejde som 

frivillig på et dyrehospital, venstreorienteret avis og/eller radiokanal.

Opholdet på Instituttet vil munde ud i en udstilling den 2. marts i Kongegården, 

Korsør.  Udstillingen vil være en installation af skulpturer / video / lyd der          

igennem et abstrakt formsprog billedliggør de forskellige individer vi har mødt 

på vores ophold i Athen.

Som tips til kommende beboere på Instituttet kan vi anbefale:
-Markedet i Zaharitsa gaden, som ligger tæt på Parthenonos gaden. Det er  

 åbent hver fredag formiddag. Her kan man få diverse frugt, grøntsager og fisk til 

 en fordelagtig pris. 

-Udstillingssteder og gallerier i diverse forskellige bydele: The Camp(Efpolidos  

 4 & 2 Apellou) Taf (5 Normanou str.), og CAN (42  Anagnostopoulou Str.). Disse 

 udstillingssteder viste et utroligt godt udvalg af samtidskunst fra udlandet og fra 

 Grækenland.

-Musikinstrument museet er udover at være museum, også et sted folk bliver 

 undervist.

-Spillesteder og barer: Six dogs, Booze cooperativa, Baba au rum. 

Opholdet var til meget stor kunstnerisk inspiration og vi er taknemmelige for 

den gæstfrihed og åbenhed vi har mødt i denne måned på gade såvel som på 

Instituttet.
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