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Is Athens 
the New 
Berlin?Athén az új Berlin?

There are two things about Ber-
lin we have known for sure for 
years: first, that it is the unof-
ficial art center of Europe, and 
second, that it is almost full. But 
now a very surprising city seems 
to be a usurper of its throne.

Berlinről már évek óta két dol-
got biztosan tudunk: azt, hogy 
Európa nem hivatalos művésze-
ti központja, és azt, hogy kezd 
betelni. Most azonban beje-
lentkezett egy egészen megle-
pő város trónbitorlónak.
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Van valami szabályszerűség abban 
a szabálytalanságban, ahogy egy-
egy város a művészetek központjává 
válik. A huszadik század előestéjén 
egy átlagos párizsi népszámláláson 
több művészeti -izmus született, 
mint csecsemő; a francia főváros 
azonban több évtized kreatív ura-
lom után mégis après-garde-dá vált, 
és az új művészeti oázis New York-
ban talált magára a fém- és üveg-
dzsungelek popkulturális, illetve 
társadalomkritikus modernitásá-
ban. A nyolcvanas évektől egy dara-
big Londonhoz került az újhullámos 
kánon, amit aztán Berlin a leomló 
falaival magához ragadott, és azóta 
nem is eresztett. Most azonban Eu-
rópa nem hivatalos művészeti fővá-
rosának új kihívója akadt, méghoz-
zá egy egészen meghökkentő város 

személyében: több (ezer) év szuny-
nyadás után bemutatkozik a trón-
bitorló Athén új arca.

Miért van szabályszerűség abban, 
ahogy művészeti hubbá válik egy fő-
város? Mert akad pár egészen egyér-
telmű alkotóeleme, amellyel mind-
egyik város rendelkezett, amikor 
kreatív központ lett. Például szegény 
volt, de vonzó. Eleinte mindegyik vá-
rosnak volt egyfajta olcsó lepattant-
sága, mint egy filléres ruhából elősej-
lő, gyönyörű test. A tökéleteshez nem 
lehet hozzátenni, a tökéletlent viszont 
fel lehet emelni; a stabil, biztonságos, 
gazdag és rendezett színpadon nincs 
tere kortárs daraboknak, csak klasz-
szikusokat lehet egyre drágább jelme-
zekben ismételni. Párizsnak ugyanúgy 
megvolt ez a szegény, kopott, félfran-
kos-vörösboros vonzereje, mint New 

Yorknak a bedeszkázott külvárosi ab-
lakokra graffitizett álmodozása, és 
Berlinnek, a szétbombázott és ketté-
választott Berlinnek a szabadon, saját 
arcát megrajzoló újraépítése.

A szabad önkifejezés, a vibráló 
modern művészeti élet, a hihetetle-
nül dinamikus nemzetközi összefo-
lyás helyszíne így már nagyon sok éve 
Berlin, amely a már betelt táblát hir-
dető Londontól vette át közel három 
évtizede nem hivatalosan az Európa 
művészeti fővárosa titulust. Berlin-
be tódultak a fiatal művészek a világ 
minden tájáról tanulni, alkotni, tanul-
ni és alkotni, kollaborálni, új művé-
szeti nyelveket kidolgozni, kísérletez-
ni és teremteni. Egy évtizedekig fallal 
leválasztott várost újraépíteni, és a ro-
mok közül elképesztő művészeti ener-
giákkal a magasba emelni.
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There is something regular in the 
irregularity of the way a city be-
comes the center of arts. On the eve 
of the 20th century, an average cen-
sus in Paris showed the birth of more 
“isms” in art than babies. However, 
the French capital, after ruling for 
decades in the creative world, be-
came après-garde, and the new art 
oasis found itself in the pop cultur-
al and socially critical modernity of 
New York’s metal and glass jungle. 
From the eighties, London held the 
new wave canon for a while, then 
Berlin grabbed it with its collapsing 
walls, not letting it go ever since. And 
now the unofficial art center of Eu-
rope has a rather surprising contend-
er: after years (millennia) of slumber, 
let us introduce the new face of the 
usurper Athens.

What is regular in the way a capital city 
becomes an art hub? There are a few 
quite obvious factors that appeared in 
each city when it came to be a creative 
center. For example, it was poor yet at-
tractive. At first, each city had a sort of 
cheap, shabby quality like a beautiful 
body glimmering through cheap clothes. 
The perfect cannot evolve, while the 
imperfect can be elevated. There is no 
place for contemporary plays on a sta-
ble, safe, rich and organized stage, only 
the classics can be repeated over and 
over again in increasingly expensive 
costumes. Paris had this poor, worn-
out charm with its half-franc wines, just 
as New York had its daydreams painted 
in graffiti on the boarded-up windows 
of suburbia, or Berlin, the bombed-out 
and divided city, its reconstruction that 
was free and creating its own image.

Thus Berlin has been a place for free 
self-expression, a vibrant modern art 
life and incredibly dynamic internation-
al confluence for many years now. Al-
most three decades ago, it took the ti-
tle of the unofficial art center of Europe 
from London, a city filled with no-va-
cancy signs. Throngs of young artists 
from all over the world rushed to Ber-
lin to learn, to create, to learn and cre-
ate, to collaborate, to come up with the 
new languages of art, to experiment and 
to bring something into existence. To 
reconstruct a city divided by a wall for 
decades, and to elevate it from the ruins 
with amazing artistic energies. 

Just as there is regularity in the 
way a city becomes an art center, 
the same is true for the reasons of 
their fall from power. And it seems 
the same thing that happens to every 
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place with such popularity has start-
ed in Berlin as well: the creative resi-
dents, hand-in-hand with the artistic 
voice, are being replaced because of 
the gentrification which comes with 
the city’s added value and the sky-
rocketing prices. When prices rise, 
art always loses: rebellion begins to 
gather dust, and the progressive, in-
novative power disappears in a milieu 
where the success and recognition of 
artists don’t depend on their creative 
genius but rather on whether they can 
rent an apartment or studio in a city 
where literally thousands wait in line 
for a relatively cheap property. In a 
city where the no-vacancy sign is a 
permanent fixture, only the wealthi-
er galleries and artists may stay, who, 
in turn, are bought by the wealthier 
art institutions, and years may go by, 
but slowly but surely the art that is 
expressed in euros is closed behind 
a glass display.

But then, without any conscious 
effort, art begins to build: it searches 
for a new scene that can be conquered 
and possessed. This European city, ac-
cording to numerous predictions, will 
be none other than Athens.

It is not by accident that for the last 
two years, the ancient cradle of Euro-
pean culture has been rumored to be 
the next Berlin, as Athens is bustling 
with creative energies, it has afforda-
ble prices, it holds endless possibilities, 
while being so raw and unrestrained 
like the best kind of fresh art. 

Nicolas Bellavance-Lecompte, 
founder and owner of Carwan Gal-
lery, for example, moved to Athens 
exactly because the Greek capital 
has been increasingly turning into 
a creative hub.

According to him, the low pri ces 
of real estate is a significant factor in 
Athens becoming such an emerging 
art center, as a lot of artists can no 
longer afford Berlin.

Az a szabályszerűség pedig, ahogy 
művészeti központtá válik egy vá-
ros, ugyanúgy megfigyelhető azok-
ban az okokban, ahogy elhagyja egy 
várost a művészet. És úgy fest, Ber-
linnel is egyre inkább elkezdődött az, 
ami minden ennyire népszerű hely-
lyel megtörténik: a felértékelődött 
várossal járó dzsentrifikáció, majd 
az árak egekbe szökése miatt kicse-
rélődő kreatív lakossággal kéz a kéz-
ben kicserélődő művészeti hang. A 
drágulással mindig veszít a művészet: 
porosodni kezd a lázadás, és kivész a 
progresszív, újító erő egy olyan kö-
zegből, ahol a művészek térnyerése 
és sikeressége nem az alkotói géni-
uszon múlik, hanem hogy a művész ki 
tud-e fizetni egy lakás- és stúdióbér-
letet egy olyan városban, ahol konk-
rétan ezrek állnak sorban egy relatíve 
olcsón kiadó ingatlanért. Egy város-
ban, ahol ennyire kiteszik a megtelt 
táblát, a tehetősebb galériáknak és al-
kotóknak lesz csak maradása, akiket 
pedig a tehetősebb művészeti intéz-
mények vásárolnak meg, az eurósí-
tott művészet pedig lassan, akár évek 
alatt, de egy napon szinte biztosan 
vitrin mögé teszi önmagát.

A művészet pedig ilyenkor teljesen 
öntudatlanul építeni kezd: új színteret 
keres magának, amit meghódíthat és 
birtokba vehet. Ez az európai város 
pedig nagyon sok jóslat szerint nem 
más lesz, mint Athén.

Az európai kultúra ősi bölcsőjéről 
nem véletlenül rebesgetik az elmúlt 
két évben, hogy belőle lesz az új Ber-
lin, Athén ugyanis pezseg a kreatív 
energiáktól, megengedhető árú, ren-
geteg lehetőséget rejt, emellett pedig 
olyan nyers és zabolázatlan, mint a 
legjobb fajta friss művészet.

Nicolas Bellavance-Lecompte, a 
Carwan Gallery alapítója és tulajdo-
nosa például kifejezetten azért köl-
tözött Athénba, mert a görög főváros 
egyre inkább kreatív központtá válik.

A kétezres évek elején 
éltem Berlinben, 
és most ugyanazt 
a vibrálást érzem 
Athénban, mint ami 
akkoriban Berlinre 
volt jellemző.

I lived in Berlin in the 
early 2000s, and the 
vibe was quite similar 
to what is happening in 
Athens now.

Nicolas Bellavance-Lecompte
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A tulajdonos szerint az alacsony in-
gatlanárak is nagyon sokat számíta-
nak abban, hogy Athén ennyire fel-
törekvő művészeti központtá válik, 
sok művész ugyanis már egyáltalán 
nem engedheti meg magának Berlint.

„Mind azt gondoltuk, hogy Lisszabon 
lesz az új Berlin, azonban Lisszabon in-
kább vált egyfajta fiskális mennyország-
gá, ahová a nyugodt és minőségi életért 
költöztek művészek és építészek. Athén 
mintha csak Csipkerózsika-álmát aludta 
volna az elmúlt tíz év gazdasági válsága 
alatt, és most felébredve újra készen áll 
a virágzásra” – mondja a tulajdonos, aki 
2010-ben Bejrútban alapította meg a Car-
wan Galleryt, amely a Közel-Kelet első 
kortárs dizájngalériája volt. Bellavan-
ce-Lecompte egy éve költözött Libanon-
ból Athénba, és szerinte a görög fővá-
ros egyik legizgalmasabb vonása az is,  

hogy ennyire közel van kelethez és nyu-
gathoz egyaránt, ami a kultúrák lehen-
gerlő diverzitásából fakadóan inspirá-
ló közeget teremt az alkotók számára.

Egy Athénban kiállító brit művész, 
Michael Landy is a város egzotikussá-
gát emeli ki. „Az utcákon anarchisták 
és vastag graffitik. Az egyik pillanat-
ban még a vacsorámat fogyasztom, 
aztán egyszerre egy csapat maszkos 
fickó a szemetesekkel kezd el vandál-
kodni. Az utcákat barikád alá vonták, 
a rendőrség könnygázt dobott a tö-
megre. (…) Athén egy kicsit törvényen 
kívüli. De ez az egyik legjobb dolog 
benne. Nagyon izgalmas hely.”

A művész egy négyszáz képből 
álló kiállítást nyitott meg Athénban, a 
Neon Galleryben. A galéria vezetője, 
Elina Kountouri szerint az athéniak 
nagyon szoros kapcsolatban állnak 

a politikával és a társadalmi kérdé-
sekkel: mindenkinek van véleménye. 
„De a frusztráció ellenére mindig van 
bennünk humor – és szerintem ez na-
gyon fontos, ugyanis az optimizmus 
a humorból táplálkozik. Ha elveszted 
a humorérzéked, minden összedől.”

Athénban emellett rengeteg az üres 
épület, ami Landy szerint mindig óriási 
előny, a művészek imádják az elfoglal-
ható, indusztriális tereket, mivel egy-
szerre szolgálnak olcsó műteremként 
és potenciális kiállítótérként is. George 
Drivas görög művész, aki 2018-ban kép-
viselte Görögországot a Velencei Bi-
ennálén, szintén egyetért: ő tíz évet élt 
a kilencvenes évektől Berlinben, és sze-
rinte ugyanazok az energiák jellemzők 
most Athénra: apró, művészek alapí-
totta és vezette helyek bukkannak fel 
a város számos pontján. Szerinte még 

sok görögnek a Parthenón a művészet, 
és nem értik a kortársakat, viszont ez a 
kreatív, lázadó művészi elme számára 
a lehető legjobb kihívás. 

„Athén szegény, de szexi. Kicsit a 
harminc-negyven évvel ezelőtti Lon-
donra emlékeztet. Valahol Athén egy 
kis falu is, mindenki ismer mindenkit. 
Nagyon jó a légkör, rengeteg művész 
költözött ide, akik már most az új Ber-
linként emlegetik, annyira vibrálóan 
kortárs a művészeti szcéna.”

Úgyhogy a változatos légkör, a mű-
vészeti buzz, a kiaknázatlan lehetőségek 
tárháza, az olcsó lakások, a remek időjá-
rás és a kelet-nyugat közti fekvés mind-
mind Athén malmára hajtja a vizet, hogy 
Európa új művészeti központja legyen.

„Nagy a hype Athén körül – erő-
síti meg Kounturi –, és ez nem vélet-
len. Athén most szexi.”

There is a hype around Athens, it’s true. Athens is sexy now.



2020 FW

107 | FSM

“We all thought Lisbon was going to 
be the new Berlin but in the end it be-
came more of a fiscal heaven destina-
tion as opposed to Athens, which has 
attracted artists, architects looking for 
a second home and many people just 
looking for a great quality of life. It's 
almost like if the city was sleeping for 
10 years during the crisis and is now 
ready to bloom again”, said the own-
er, who founded Carwan Gallery, the 
first contemporary design gallery in 
the Middle East, in 2010 in Beirut. Bel-
lavance-Lecompte relocated to Ath-
ens from Lebanon a year ago, and he 
also believes that one of the most ex-
citing aspects of the Greek capital is 
that it’s close to both the east and the 
west, which creates an inspiring mi-
lieu for artists due to the overwhelm-
ing diversity of cultures.

Michael Landy, a British artist exhib-
iting in Athens, also emphasized the 
exotic nature of the city. “The streets, 
home to anarchists, are thick with graf-
fiti. One moment, I was enjoying some 
vegetarian food, the next, there were 
all these guys with masks and wheelie 
bins, and a riot was taking place. The 
streets were barricaded, and then the 
police started tear-gassing everybody. 
[...] Athens is slightly lawless. But that’s 
one of the nicest things about it. It’s a 
really exciting place.”

The artist opened an exhibition of 
400 pictures in Athens, in the Neon 
Gallery. According to the director 
of the Gallery, Elina Kountouri, the 
Athenian people are very connect-
ed with politics and social issues, and 
everybody has an opinion. “But de-
spite the frustration there is also hu-

mor, and this is what gives me hope 
– because optimism comes through 
humor. When you lose your sense of 
humor, that’s when everything col-
lapses.”

There are also lots of empty 
buildings in Athens, which, accord-
ing to Landy, is a huge advantage, be-
cause artists love conquerable indus-
trial areas, because they serve as a 
cheap studio, as well as a potential 
exhibition space. Greek artist George 
Drivas, who represented Greece at 
the 2018 Venice Biennale, agrees. He 
lived in Berlin for 10 years during the 
90s, and he believes that the same 
energies are present in Athens now: 
tiny places founded and run by artists 
pop up all around the city. He says 
art, for many Greeks, is still the Par-
thenon, and they don’t understand 

the contemporary, but this is the best 
challenge for creative and rebellious 
artistic minds.

“Athens is poor, but sexy. In many 
ways, Athens reminds me of Lon-
don 30, 40 years ago. It’s quite small, 
everybody knows everybody. There’s 
a good atmosphere, and all these 
younger foreign artists have been 
moving in, saying, ‘Athens is the new 
Berlin’, because there is such a vi-
brant contemporary art scene.”

So the diverse atmosphere, the ar-
tistic buzz, the untapped opportunities, 
cheap apartments, great weather and 
its location between east and west are 
all grist to the mills of Athens, so it may 
become the new art center of Europe. 

“There is a hype around Athens, 
it’s true,” agrees Kountouri. “Athens 
is sexy now.”

There is a hype around Athens, it’s true. Athens is sexy now.


