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Projektet som jeg startede på mit ophold i december 2019, tager sit udspring 
i min interesse og skepsis ang. den hastige byudvikling og gentrificering der 
foregår i mange storbyer verden over. 
 
Idéen opstod da jeg var i Thessaloniki i 2018 hvor metrobyggeriet er gevaldigt 
forsinket pga. gentagende antikke arkæologiske fund. Den måde historien kan 
forsinke nybyg på, fandt jeg utrolig poetisk, som noget jeg vil arbejde
sammenlignede med i forhold til København.
 
Her opkøber store kapitalfonde bygninger med ønsket om profit og vækst. 
Der renoveres og bygges i voldsom hast i billige materialer, uden sans for
miljø og smukke arkitektoniske resultater. Der er en manglende interesse i at 
forskønne byen, og skabe arkitektur af høj kvalitet som kommer borgere og 
byen til gavn. Vores kulturarv bliver minimeret, og der skabes et ensformigt 
standardiseret udtryk, hvor æstetikken og de kunstneriske lag bliver tilsidesat.
Derudover hæves huslejen, så det bliver svært for beboere med lav indkomst, 
middelklassen og skæve eksistenser der ikke passer ind i arbejdsmarkedet, at 
bo i storbyerne.
 
Athen har på samme måde en antik by under den moderne, så her undersøgte 
jeg for eksempel om der er plads til de følelsesmæssige relationer, som folk 
knytter til historiske områder og bygninger. Og om den synlige del af
fortiden med fx. Akropolis, skaber en positiv bevidsthed hos Grækerne. 

Det skete ved at jeg gik på opdagelse ved at tale med forskellige lokale, 
besøge arkæologiske sites og gentrificerede bydele, samt finde litteratur på det
nordiske bibliotek omhandlende emnet. Jeg fandt ud af, at selv om grækerne 
er påpasselige når de graver i Athen ved altid at have en arkæolog hyret så
udgravninger foregår under opsyn, forekommer der alligevel mere
gentrificering i Athen. Krisen i 2009 har ramt Grækenland hårdt, derfor sker 
der en ukontrolleret gentrificationsproces i forhold til andre storbyer. 

Airbnb markedet og nye hoteller boomer, og turismen er steget enormt, hvad 
gør at det er svært for lokale at finde bolig og have råd. Alligevel, når det
handler om grækernes historie og identitet, går de ikke på kompromis. Fx. når 
byggeri går i gang i Athen, og det gerne skal ske hurtigt og effektivt, skal de



arkæologiske levn stadig dokumenteres og bevares i videst muligt omfang. 
Med metro byggeriet i Athen blev tunnellerne gravet i 22 m dybde, og
metrostationer og udluftningskanaler blev placeret langt fra Athens antikke 
bymur, alt dette for at undgå de arkæologiske lag og skade på kulturarven.
 
Jeg besøgte både nye gentrifiserede områder, som Athens Olympiske
Stadion fra 2004, og Gazi - men også antikke områder som Akropolis,
Keramikos og Delfi. I sidstnævnte, 2,5 time fra Athen, blev projektet mere 
klart for mig. Her oplevede jeg fx. Navlen, hvis oprindelse fascinerer mig, og 
som jeg bl.a. vil arbejde videre med. Den stammer fra myten om Zeus, der 
sendte to ørne hver sin retning, for igen at mødes ved hvad Zeus mente var 
verdens centrum. Her blev navlen markeret med et stort æg af sten i Delfi.

Ud fra den danske nybyg tendens vil jeg sammenligne med byggearbejdet i 
Delfi - hvor gudetro og myter spiller en central rolle i de arkitektoniske valg, 
udtryk og det færdige resultat. Jeg vil lave en række nye værker der
undersøger forskellen gennem følelser, sanselighed og fornemmelse fra et 
mere introvert perspektiv.
 
Tak til Antonia for at give sig tid til at mødes om mit projekt, Sian, Dyveke, 
Jane, Mogens, Frederik, Line, Kirsten Birgit, Niki, Christine, Kaspar og DIA i 
det hele taget. 
 
Venligst

Marie Edinger Plum
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 I stationerne; Syntagma, Panepistemio, Evanglismos og Akropolis kan man finde små udstillinger af 
fundgenstande fra lige præcis det område. 

Udstillinger i Metrostationerne



Metaxourgeio, Gazi (gaslandet) og kerameikos.

Nyt tydeligt gentrifiseret industriområde, er blandet af gamle forfaldne huse eller famrikker, og 
nye smarte caféer og boliger.



Udgravning under Akropolismuseet



Anti tourisme, airbnb og hotels -graffiti



Wanner-be Greek, souvenirs.



Navlen, jordens centrum.
Fra Oraklet i Delphi

Den orginale navle på museummet i Delfi. Muligvis m. mønster af vævet net livmor.



Vej afsperinger i områet Gazi, Athen.

Den oprindelige placering af Navlen, I delfi.
Lige ved Apollo templet.

Samme form fundet i Keramikos, Athen.



Plan af de faldede blokke syd fra Apollo Templet.


