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Φεστιβάλ  πολιτικού  ντοκιμαντέρ;  4  χρόνια  μετά  το  τελευταίο;  Μα  καλά,  ό,τι
θυμούνται χαίρονται εκεί στην Υφανέτ;

Η αλήθεια είναι ότι το timing κάθε άλλο παρά φιλόξενο είναι για φεστιβάλ, συναντήσεις,
δημιουργικές  αντιστάσεις  εν  γένει.  Όταν  ο  πατριωτικός  εσμός  ξεχύνεται  στην  πόλη,
επιτίθεται σε καταλήψεις και προσπαθεί να ρυθμίσει το δημόσιο διάλογο, ίσως οι πρώτες,
αυθόρμητες  σκέψεις  και  κινήσεις  είναι  το  πώς  θα  οργανώσεις  πιο  αποτελεσματικά  την
άμυνα σου, πώς θα αφιερωθείς «ψυχή τε και σώματι» στην αντιμετώπιση του εθνικιστικού
φαινομένου και  πώς θα καταφέρεις  να  διεκδικήσεις  το  δημόσιο  χώρο από φασίστες  κι
εθνικιστές. Δεν υποτιμούμε τη σημασία των παραπάνω κινήσεων, το αντίθετο μάλιστα. Τα
θεωρούμε  ως  τα  απαραίτητα  βήματα  ώστε  με  υπομονή  κι  επιμονή  να  μπορέσουμε  να
βάλουμε κι  εμείς  ένα χεράκι  στη διάβρωση αυτού που λέγεται  «εθνική ιδεολογία»,  των
κοινοτήτων που συγκροτεί και των φαντασιώσεων που καλλιεργεί γύρω μας. Ωστόσο, ένα
ακόμη αναπόσπαστο στοιχείο της κίνησης αυτής, θεωρούμε ότι είναι και η ανάπτυξη μίας
κοινωνικής δυναμικής που μπορεί και θέλει να εκφραστεί δημιουργικά μέσα σε καταλήψεις
και  αυτοδιαχειριζόμενους  χώρους,  μακριά  από  εμπορευματικές  λογικές  και  κάθε  είδους
διαμεσολάβηση.  Στο  πλαίσιο  αυτό  εντάσσουμε  και  το  φετινό,  7ο  στη  σειρά,  φεστιβάλ
πολιτικού ντοκιμαντέρ της Φάμπρικα Υφανέτ.

Δεν ξέρουμε αν έχετε πάει στο «άλλο», το «κανονικό» φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Εμείς, πάντως,
πήγαμε,  και  πολλά πράγματα μας  έκαναν  εντύπωση:  μας  έκανε  εντύπωση η όρεξη των
πάντα  χαμογελαστών,  μα  άμισθων,  εθελοντών  (ως  γνωστόν  η  τέχνη  είναι  ένα  ευγενές



άθλημα που δεν μπορεί να ασχοληθεί με λεφτά, μισθούς και άλλα τέτοια πεζά πράγματα...),
τα εισιτήρια που πρέπει  να πληρώσεις για να δεις ένα «αγωνιστικό» ντοκιμαντέρ για τη
λιτότητα και τις  πολιτικές του χρέους (χμ...  στο ζήτημα του εισιτηρίου η τέχνη ξεπέφτει
λιγουλάκι  και  ζητάει  κάνα  δίφραγκο),  το  πόσο  εύκολα  μπορείς  να  συγκινηθείς  με  μία
θεματική κι αμέσως μετά να νιώσεις εντελώς ανήμπορος για το τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό,
γιατί φεύγεις από τη σκοτεινή αίθουσα χωρίς να έχεις τη δυνατότητα να συζητήσεις,  να
ανταλλάξεις μία άποψη, να διαφωνήσεις με αυτό που είδες.

Επειδή, όμως, η γκρίνια δεν έβγαλε ποτέ πουθενά, αποφασίσαμε ότι αν δεν μας «κάνει» ένα
φεστιβάλ  ντοκιμαντέρ  τίγκα  στους  χορηγούς,  τα  τιμώμενα  πρόσωπα,  τα  φλας  των
φωτογράφων  και  των  σεκιουριτάδων  που  σε  κοιτάνε  με  μισό  μάτι,  τότε  πρέπει  να
«εφεύρουμε»  ένα  δικό  μας!  Ένα  φεστιβάλ  πολιτικού  ντοκιμαντέρ,  λοιπόν,  το  οποίο  θα
διοργανώσουμε εμείς για εμάς τους ίδιους, χωρίς να περιμένουμε κανένα καλοθελητή να
κάνει  τη  βρώμικη  δουλειά.  Θα  «απαλλοτριώσουμε»  τα  ντοκιμαντέρ  που  θέλουμε,  θα
ξενυχτήσουμε  μεταφράζοντας  τους  (τίγκα  στα  λάθη...)  υπότιτλους  που  βρήκαμε,  θα
σπαζοκεφαλιάσουμε ώστε να βγει μία όμορφη εισήγηση, θα τσακωθούμε μεταξύ μας για να
φτιάξουμε ένα πρόγραμμα που να μας βολεύει όλες και όλους, θα ψάξουμε και θα βρούμε
συντρόφους  και  συντρόφισσες  που  θέλουν  να  συνεισφέρουν  με  τις  ιδέες  ή  τα
δημιουργήματα  τους,  θα  κολλήσουμε  την  αφίσα  μέσα  στο  κρύο  και  το  αγιάζι  και...  η
συνέχεια επί της οθόνης! 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 

ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18.00 & 20.00 

Παρασκευή 23/11 | 18:00
- Amu Khayat (2017)
Σε ένα καταυλισμό απόκληρων έξω από την Τεχεράνη, τα μαθήματα γραφής και ανάγνωσης
έχουν το νόημα της απόκτησης της ταξικής συνείδησης. Ένα ντοκιμαντέρ  που ξεκίνησε να
δημιουργείται στο Ιράν και ακολούθησε το δημιουργό του στο προσφυγικό του ταξίδι μέχρι
τη Μυτιλήνη. 
[Φαρσί γλώσσα/ ελληνικοί υπότιτλοι] [37]

Friday 23/11 | 18:00
- Amu Khayat (2017)
In a makeshift camp few killometers outside of Tehran, the literature lessons have the
meaning of gaining class consciousness. A documentary that was initiated in Iran and
followed his creator at his refugee trip up to Lesvos. 
[Farsi language/ greek subtitles] [37']



Παρασκευή 23/11 | 20:00 
- Ο λόγος “των τρελών” ενάντια στο λόγο “των λογικών” (2017)
Η  συγκεκριμένη  ταινία  είναι  ένα  λεύκωμα  από  αποσπάσματα  κειμένων  και  συνεντεύξεων,  όπου
επιζώντες της ψυχιατρικής μιλούν για ένα εύρος ζητημάτων. Μέσα από τα λόγια τους, αποδομούν τις
επικρατούσες αντιλήψεις για την «ασθένεια», ξεγυμνώνουν τις πρακτικές της επιστήμης και τον θεσμικό
της  ρόλο,  απεγκλωβίζουν  το  ζήτημα  της  «τρέλας»  και  της  διαχείρισής  της  από  την  σφαίρα  του
προσωπικού, του ιδιωτικού, του ειδικού. Τοποθετούν τελικά το ζήτημα στον πραγματικό του χώρο και
στις  πραγματικές  του  διαστάσεις.  Δηλαδή,  έξω από τις  μάντρες  των ψυχιατρείων και  έξω από τις
κλειστές πόρτες. Μέσα στην κοινωνία και μπροστά στα μάτια όλων εμάς, των «λογικών», φέρνοντάς
μας αντιμέτωπους και αντιμέτωπες με τις δικές μας ευθύνες. Και αυτός ακριβώς είναι και ο σκοπός
αυτής της ταινίας. Μια ταινία που δημιουργήθηκε από την κατάληψη Παπουτσάδικο.
[Ελληνική γλώσσα/ αγγλικοί υπότιτλοι] [104']

Friday 23/11 | 20:00 
– The voices of “the mad” against the voices of “the logic” (2017)
This film is a scrapbook of extracts from texts and interviews, where survivors of psychiatry speak
about a wide range of subjects. Through their words they deconstruct the prevalent perceptions on
“disease”,  they  denude  the  practices  of  science  and  its  statutory  role,  they  free  the  issue  of
“madness” and its handling from the sphere of the personal, the private, the special. They ultimately
place the issue on its real dimensions and its real space. Out of the walls of the psychiatric hospitals
and out of closed doors. Within society and in front of everyone’s eyes - the eyes of the “logical” ones
- pushing us all to confront our own responsibilities. And that precisely is the aim of this film. A film
created by Papoutsadiko Squat. 
[Greek language/ english subtitles] [104']



Σάββατο 24/11 | 20:00
-Turkey on the Edge (2017)
Στην Τουρκία συμβαίνουν συνταρακτικές πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές από την εποχή της
εξέγερσης στο Γκεζί και μετά  (Μάιος –Ιούνιος 2013). Ο σκηνοθέτης Imre Azem διηγείται την
ιστορία των μετασχηματισμών από την εποχή του αποτυχημένου πραξικοπήματος (Ιούλιος 2016),
την  κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης  που  ακολούθησε  και  το  πρόσφατο  a  της  16ης  Απριλίου
2017,ακολουθώντας  4  χαρακτήρες,  πρωτοπόρους  και  πρωταγωνιστές  στον  αγώνα  για  τη
δημοκρατία: τoν Deniz Özgür, ακτιβιστή του δικαιώματος στην πόλη, την Mücella Yapıcı, μέλλος
της Taksim Solidarity, γνωστή ως «μητέρα του Γκεζί», τον εκδότη της Evrensel daily, Fatih Polat,
και την Gül Köksal, μία από τις πρώτες  διωκόμενες "Πανεπιστημιακούς για την Ειρήνη". 
[Τούρκικη γλώσσα/ ελληνικοί και αγγλικοί υπότιτλοι] [53'] 

Saturday 24/11 | 20:00
-Turkey on the Edge (2017)
Turkey has gone through major political and social changes in the four years since the Gezi 
Park protests in June 2013. Director Imre Azem tells the story of this transformation through 
the failed coup attempt of 15 July 2016, the state-of-emergency that follows, and the recent 
constitutional referendum of 16 April 2017 through four characters who have been at the 
forefront of the democratic struggle: right-to-the-city activist Deniz Özgür; Mücella Yapıcı from
the Chamber of Architects also known as the "Mother of Gezi"; Fatih Polat, the editor-in-chief 
of the Evrensel daily; and Gül Köksal, one of the first "Academics for Peace" to be fired by 
government decree. 
[Turkish language/ greek and english subtitles] [53'] 



Κυριακή 25/11 | 18:00
-Trying it at home - A documentary on DIY punk (2014) 
Μια συλλογή συνεντεύξεων που αφορούνε την DIY μουσική παραγωγή, μουσικών
και υποστηρικτών που θεωρούνε τους ίδιους και τις ίδιες μέρος της. Συζητιούνται
τα  προβλήματα  των  μουσικών  σκηνών,  οι  λόγοι  που  προτιμάται  το  DIY,  τι
συνεπάγεται ο όρος και τρόποι με τους οποίους λειτουργούνε. Η εστίαση είναι
κατά κύριο λόγο στην τότε DIY folk punk σκηνή των ΗΠΑ την δεκαετία του 2000,
με συμμετοχή ορισμένων κεντρικών και αμφιλεγόμενων φυσιογνωμιών.
[Αγγλική γλώσσα/ελληνικοί υπότιτλοι] [92']

Sunday 25/11 | 18:00
-Trying it at home - A documentary on DIY punk (2014) 
A  collection  of  interviews  about  DIY  music  production  from  musicians  and
supporters who claim to be a part of the scene. The problems of the music scene
are discussed, as well as the reason they choose to do it themselves, what this
means and what are the ways they use and the terms they have.  It  focuses
mostly on the DIY folk punk scene of the USA during the 2000s and features
central and controversial figures. 
[English language/Greek subtitles] [47']



Κυριακή 25/11 | 20:00 
-“The day the country died” (2007)

Ντοκιμαντέρ για την anarcho-punkσκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου τη δεκαετία του
’80.  Περιλαμβάνει  συνεντεύξεις  με  μέλη  των  Crass,  Conflict,  Chumbawamba,
Zounds,  Amebix  κ.ά.  Μία  κριτική  ματιά  στα  λόγια  και  τα  έργα  ενός  μουσικού
κινήματος που προσπάθησε να αποσυνδέσει το punk από τη μουσική βιομηχανία,
τις μόδες και τον εναλλακτισμό, και να εντείνει τα πολιτικά του χαρακτηριστικά. 
[Αγγλική γλώσσα/ελληνικοί υπότιτλοι] [92']

Sunday 25/11 | 20:00 
-“The day the country died” (2007)

A documentary  about  the  anarcho-punk  scene  of  the  UK  during  the  80s.  It
includes  interviews  with  members  of  Crass,  Conflict,  Chumbawamba,
Zounds,  Amebix  and  more.  A  critical  look  on  the  discourse  and  works  of  a
music  movement  which  tried  to  detach  punk  from  the  music  industry,
fashion  and  alternativism  and  to  amplify  its  political  characteristics.
[English language/Greek subtitles] [92']


