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Το Διεθνές Αντιεξουσιαστικό Φεστιβάλ της Βαβυλωνίας, B-FEST,
επιστρέφει για έβδομη χρονιά με καλεσμένους διεθνούς φήμης
ομιλητές, καλλιτέχνες και ανθρώπους των κινημάτων.
B-FEST 7 | RECLAIM THE FUTURE
25-26-27 Μαΐου 2018, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Πειραιώς 256,
Αθήνα
Αστικές Εξεγέρσεις | Kινήματα από Ευρώπη, Αμερική & Μέση
Ανατολή | Συνάντηση για την Πόλη, την Ενέργεια και το Νερό |
Αυτοοργανωμένος Αθλητισμός | Φεμινισμός & Κινήματα |
Κοινωνικός Αντιφασισμός
ΟΜΙΛΙΕΣ | ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ | ΣΙΝΕΜΑ | ΘΕΑΤΡΟ | ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ,
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ | ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΚΟΜΙΞ |
WORKSHOPS | DJ SETS
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ:Kristin Ross: καθηγήτρια συγκριτικής
γραμματολογίας στο Παν/μιο Νέας Υόρκης, επηρεασμένη σε μεγάλο
βαθμό από τη Γαλλική Φιλοσοφική Σχολή. Ερευνά εδώ και
δεκαετίες την επαναστατική ιστορία και θεωρία με κύριο
ενδιαφέρον τις γαλλικές αστικές εξεγέρσεις, όπως την Παρισινή
Κομμούνα και τον Μάη του ’68. Συγγραφέας πολλών βιβλίων μεταξύ
των οποίων τα: “Communal Luxury: The Political Imaginary of
the Paris Commune”, “May ’68 and Its Afterlives” και “The
Emergence of Social Space: Rimbaud and the Paris Commune”, που
την έκαναν ευρέως γνωστή στα σύγχρονα κινήματα και στον χώρο
της ριζοσπαστικής σκέψης.
Στο B-FEST θα μιλήσει για το μέλλον της δημοκρατίας και για
αυτό που μένει ζωντανό από τον Μάη του 1968, πέρα από τις
μνήμες και τις επετείους: “Ο Μάης του ’68 δεν έχει, κατά τη
γνώμη μου, κανένα ενδιαφέρον παραμόνο εάν μπορεί να

σχηματοποιήσει το υπάρχον και να ρίξει φως στην τρέχουσα
κατάσταση. Αν δεν το κάνει αυτό, τότε θα έχουμε δίκιο να τον
στείλουμε στον κάδο των αχρήστων”.
Στα ελληνικά κυκλοφορεί το συλλογικό έργο “Πού Πηγαίνει η
Δημοκρατία;” (εκδ. Πατάκη, 2013), στο οποίο γίνεται διάλογος
μεταξύ της ίδιας και σημαντικών πολιτικών στοχαστών όπως ο
Ρανσιέρ, ο Αγκάμπεν, ο Μπαντιού και ο Ζίζεκ.
Συνέντευξη στη Βαβυλωνία: Ο Μάης του ‘68 πέρα από τις
Επετείους και τις ΜνήμεςΟι Redneck Revolt δημιουργήθηκαν το
2016 με έντονη δράση στον Αμερικάνικο Νότο. Το κίνημά τους
αποτελείται από ένα δίκτυο αντιρατσιστικών, αντιφασιστικών
ομάδων για την αυτοάμυνα των τοπικών κοινοτήτων στις Η.Π.Α.
και τα μέλη τους προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και
κοινωνικών καταβολών. Μάχονται για την κοινωνική απελευθέρωση
ενάντια σε όλα τα καταπιεστικά συστήματα των καιρών, δίνοντας
έμφαση σε θέματα αντιρατσισμού και καταπίεσης των φτωχών και
εργαζομένων.
Στις πολιτείες της Αμερικής όπου επιτρέπεται η οπλοφορία οι
Redneck Revolt διεξάγουν ένοπλες διαδηλώσεις και
περιφρουρήσεις των δράσεων τους. Προτείνουν μία διαφορετική
οπτική της οπλοκατοχής και οπλοφορίας των πολιτών. Οι ίδιοι
διατηρούν πολλές λέσχες σκοποβολής όπου εκπαιδεύουν τα μέλη
τους στην ένοπλη αυτοάμυνα και στην αλληλοβοήθεια.
Οι πολιτικές ιδεολογίες τους είναι λιγότερο σημαντικές μπροστά
στις κοινές οργανωτικές τους αρχές και τη συλλογική εργασία.
Δημιουργούν τον απαραίτητο χώρο σε ανθρώπους που έχουν
πολιτικοποιηθεί προσφάτως και που συνειδητοποιούν την ανάγκη
για προστασία των κοινοτήτων τους από την αστυνομία και τους
ακροδεξιούς.
www.redneckrevolt.orgDebbie Bookchin: Αμερικανίδα βραβευμένη
δημοσιογράφος και συγγραφέας, κόρη του γνωστού Αμερικάνου
στοχαστή Murray Bookchin. Τα άρθρα και οι έρευνές της
δημοσιεύονται διεθνώς σε ιστότοπους και εφημερίδες όπως στο

The Atlantic, The Nation, The New York Times, HarperCollins
Best Science Writing και άλλα.
Η Bookchin συνεχίζει τη διάδοση των ιδεών του δημοκρατικού
συνομοσπονδισμού και του πώς αυτός εφαρμόζεται από τους
Κούρδους στη Ροζάβα, συμμετέχοντας σε διεθνή φόρα και συνέδρια
με διαλέξεις και παρουσιάσεις. Πρόσφατα κυκλοφόρησε στα
ελληνικά το βιβλίο “Η Επόμενη Επανάσταση: Λαϊκές συνελεύσεις
και η προοπτική της άμεσης δημοκρατίας” (εκδ. Ευτοπία, 2017)
στο οποίο η ίδια έκανε την ανθολόγηση για πρώτη φορά δοκιμίων
του πατέρα της για την ελευθερία και την άμεση δημοκρατία,
“προσφέροντας ένα ξεκάθαρο πολιτικό όραμα που μπορεί να μας
ωθήσει να προχωρήσουμε από τις διαδηλώσεις προς τον κοινωνικό
μετασχηματισμό”.
Διετέλεσε Γραμματέας Τύπου στον Bernie Sanders, μέλος του
κογκρέσου κατά την περίοδο 1991 εώς 1994.
Eyal Weizman: Ισραηλινός βραβευμένος αρχιτέκτονας, καθηγητής
Χωρικού & Οπτικού Πολιτισμού, διευθυντής του Ερευνητικού
Κέντρου Αρχιτεκτονικής στο Goldsmiths, παν/μιο του Λονδίνου.
Συγγραφέας πολλών βιβλίων με κύριο ενδιαφέρον την
αρχιτεκτονική ως πολιτική παρέμβαση και τον ρόλο της
πειθαρχίας στο σύγχρονο αστικό πεδίο πολέμου. Ιδρυτικό μέλος
της ομάδας Decolonizing Architecture
Δυτική Όχθη της Παλαιστίνης.
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Ιδρυτής της ανεξάρτητης ερευνητικής ομάδας Forensic
Architecture, η οποία χρησιμοποιεί εργαλεία της αρχιτεκτονικής
για να εντοπίσει στον χώρο κρατικά εγκλήματα. Χρησιμοποιώντας
σύγχρονες τεχνολογίες επιτήρησης και εντοπισμού, χαρτογράφησης
και ανάλυσης του χώρου «αντιστρεφει» το βλέμμα και τη χρήση
τους, από εργαλεία κρατικής βίας σε αποδείξεις των κρατικών,
πολιτικών, περιβαλλοντικών εγκλημάτων και παραβιάσεων των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αποδείξεις αυτές παρουσιάζονται στη
δημόσια σφαίρα σε πολιτικά και νομικά φόρα ενώ
χρησιμοποιούνται συχνά από δικαστήρια, διεθνείς οργανισμούς
και οργανώσεις ανθρ. δικ/των.

Στο B-FEST, μαζί με τους Χριστίνα Βαρβία και Στέφανο Λεβίδη
από το Forensic Architecture, θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα
ευρήματα και αποτελέσματα των ερευνών τους.
Μεταξύ των βιβλίων του Eyal Weizman βρίσκεται το πρόσφατο
Forensic Architecture: Violence at the Threshold of
Detectability (2017) καθώς και τα Hollow Land: Israel’s
Architecture of Occupation, The Conflict Shoreline:
Colonialism as Climate Change, Mengele’s Skull. Στα ελληνικά
κυκλοφορεί το Μέσα από τοίχους, εκδ.Τοποβόρος (2011).Η
Lundimatin είναι μία ομάδα με έδρα το Παρίσι, η οποία εκδίδει
το ομώνυμο περιοδικό της κάθε πρωί Δευτέρας από τον Δεκέμβριο
του 2014 έως σήμερα. Με εκατοντάδες δημοσιεύσεις και άρθρα,
εκδόσεις βιβλίων και πάνω από 6 εκατομμύρια επισκέψεις στο
σάιτ τους η Lundimatin κατέχει τη θέση της στον χώρο της
Γαλλικής διανόησης και της ανατρεπτικής σκέψης. Ενώ θεωρείται
από τις υπηρεσίες πληροφοριών ως η πολιτιστική και θεωρητική
συνέχεια των ιδεών της “Αόρατης επιτροπής” (Invisible
Committee) και των Tiqqun, η συντακτική της ομάδα συνεχίζει
εντούτοις να ποικίλλει στις θέσεις που εκφράζει αλλά και στα
ζητήματα που θέτει.
Οι φιλοσοφικές τους αναλύσεις ασχολούνται με κρίσιμα σύγχρονα
ζητήματα όπως η κατάσταση εξαίρεσης σε Γαλλία και Ευρώπη και
όπως τα κοινωνικά κινήματα και οι αστικές εξεγέρσεις, που
στοχεύουν στον μετασχηματισμό της καθημερινής ζωής και στη
δυνατότητα μιας ριζικής αλλαγής του συστήματος.
Στο B-FEST, 50 χρόνια ακριβώς μετά τον Μάη του ’68 και λίγες
μόνο εβδομάδες μετά την κρατική καταστολή που υπέστη στη
Γαλλία η αυτόνομη-ελεύθερη περιοχή της ZAD, η οποία μετράει κι
αυτή μισόν αιώνα ζωής, θα συνομιλήσουμε με μέλος
των Lundimatin για τις δυνατότητες και τις προοπτικές των
σύγχρονων κινημάτων.Μαζί μας στο B-Fest εργαζόμενοι από την
Amazon στη Γερμανία και στην Πολωνία, οι οποίοι συμμετέχουν
στο Amworkers και την εκστρατεία Make Amazon Pay!. Θα μιλήσουν
για τον αγώνα τους και τη νέα εποχή συνδικαλισμού που
αναδύεται μέσα σε ένα περιβάλλον αυτοματοποίησης και ελέγχου,

με την υπόσχεση του “έξυπνου” μέλλοντος.
Ήδη από το 2014, μάχονται χιλιάδες εργαζόμενοι της Amazon. Η
εταιρεία εφοδιασμού και υψηλής τεχνολογίας έχει επεκτείνει
ταχύτατα το δίκτυό της. Τα κέντρα εκτέλεσης των παραγγελιών
είναι οι πραγματικοί βιομηχανικοί χώροι του σημερινού
καπιταλισμού. Χιλιάδες άνθρωποι εκτελούν καθημερινά μία
εξαντλητική και μονότονη εργασία ενώ ό,τι κάνουν ηχογραφείται
και αναφέρεται στους ανωτέρους τους. Από αυτό το είδος
εργασίας κερδίζουν, τουλάχιστον, όλοι όσοι έχουν υποκύψει στον
εθισμό παραγγελιών μέσω του διαδικτύου ή όσοι εξαρτώνται από
το σύστημα παράδοσης πακέτων. Οι απεργίες των εργαζομένων στην
Amazon έχουν προχωρήσει σε διεθνές επίπεδο με τους εργάτες να
επικοινωνούν μέσω του Amworkers, μια προσπάθεια διεθνούς
δικτύωσης των εργαζομένων από τα κάτω.
Παράλληλα, διεξάγεται μία συζήτηση ανάμεσα στα διάφορα μοντέλα
συνδικαλιστικής οργάνωσης. H Make Amazon Pay! έκανε την πρώτη
της εμφάνιση τον Νοέμβριο του 2017 με μια εβδομάδα δράσης
ενάντια στο Black Firday. Η εκστρατεία θέλει να
ευαισθητοποιήσει την κοινωνία για τις εξελίξεις στον τομέα της
τεχνολογίας και τις επιρροές της σε κάθε μέρος της ζώης και
εργασίας, ενάντια στα σχέδια του Τζεφ Μπέζος και των φίλων του
από το Silicon Valley.
Περισσότερες
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ακτιβιστής Sven Wegner βρέθηκε στο Mexmur -ένα
αμεσοδημοκρατικό κέντρο προσφύγων στο Βόρειο Ιράκ/Νότιο
Κουρδιστάν, από κοινού με μια μικρή ομάδα από το Διεθνιστικό
Κέντρο Δρέσδης και απεσταλμένους του συλλόγου Κούρδων φοιτητών
(YXK). Δύο εβδομάδες έμειναν στο Mexmur, ένα στρατόπεδο
προσφύγων, που λειτουργεί με τις αρχές του δημοκρατικού
συνομοσπονδισμού, αποτελώντας μια “αμεσοδημοκρατική νήσο” στην
ευρύτερη περιοχή του τριγώνου των πόλεων Kirkuk-Mossul-Erbil.
Με αφετηρία αυτήν την εμπειρία ο ομιλητής θα προσπαθήσει να
σκιαγραφήσει τους πολιτικούς συσχετισμούς στο Βόρειο Ιράκ, την
προσφυγιά και την αυτοδιάθεση υπό συνθήκες πολέμου.

Περαιτέρω θα τεθούν υπό σύγκριση το πατριαρχικό/νεοφιλελεύθερο
σύστημα του Νότιου Κουρδιστάν (Βόρειου Ιράκ) και αυτό του
δημοκρατικού συνομοσπονδισμού του Δυτικού Κουρδιστάν (Βόρειας
Συρίας).Η Κινηματογραφική Κομμούνα της Ροζάβα (Rojava Film
Commune) αποτελεί το ομαδικό αποτέλεσμα καλλιτεχνών, ηθοποιών
και σκηνοθετών της περιοχής. Δείχνει την επιμονή και
αποφασιστικότητα των Κούρδων να φτιάξουν τέχνη εν μέσω
πολέμου, παλεύοντας για την ύπαρξή τους και την ελευθερία. Η
Κομμούνα-Ακαδημία παρέχει βοήθεια σε φίλους και συντελεστές
στον χώρο του σινεμά στη Ροζάβα, ώστε να παράγουν και
αναπαράγουν ταινίες και ντοκυμαντέρ.
Στο B-FEST θα προβληθεί η ταινία “Ιστορίες των Κατεστραμμένων
Πόλεων”, δικιάς τους παραγωγής. Επίσης, θα μιλήσει ο Önder
Çakar, σεναριογράφος της ταινίας και μέλος της ακαδημίας, ενώ
θα υπάρξει και ζωντανή τηλεδιάσκεψη από τη Ροζάβα με τον
σκηνοθέτη και άλλα μέλη της Κινηματογραφικής Ακαδημίας.
Σύνοψη ταινίας: Στα κουρδικά ονομάζεται Rojava, ή Δύση, ο
τόπος που δύει ο ήλιος του Κουρδιστάν. Στα βόρεια της Συρίας,
στο πεδίο μάχης του πιο βίαιου πολέμου… Είναι εδώ, στη Ροζάβα,
σε 3 κατεστραμμένες πόλεις, που 3 ξεχωριστές ιστορίες
αφηγούνται πώς ο άγριος πόλεμος καταστρέφει όχι μόνο τις
πόλεις, αλλά και τους ανθρώπους…
Οι άνθρωποι που ζουν εκεί μετέτρεψαν τις τραγωδίες τους σε
αποφασιστικότητα να αφήσουν μία καλύτερη Ροζάβα στις
μελλοντικές γενιές. Οι δημιουργοί επιχειρούν να εξερευνήσουν
τις παραλλήλους ανάμεσα στη φαντασία και τη ζωή με ιστορίες
ειπωμένες στην ειλικρινή γλώσσα των ανθρώπων που τις
έζησαν. Είναι η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους που γυρίστηκε, στη
δική τους γλώσσα, από την Κινηματογραφική Κομμούνα της Ροζάβα,
που δημιουργήθηκε μετά την επανάσταση.Reda Zine: Μαροκινός
σκηνοθέτης, ακτιβιστής, καθηγητής Οπτικ/κής Παραγωγής για
Ζητήματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Κολέγιο The Spring Hill
της Μπολόνια. Σκηνοθέτης και παραγωγός του ντοκυμαντέρ The
Long Road to the Hall of Fame, το οποίο και θα παρουσιάσει και
θα προβάλει φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο B-Fest.

Καλλιτεχνικός διευθυντής του διεθνούς μουσικού project P2P It
Will be Wonderful, το οποίο κέρδισε το βραβείο του καλύτερου
#CC10 στην Κορέα το 2012. Σκηνοθέτησε 4 ντοκυμαντέρ για την
AMITIE (Awareness on Migration, Development and Human Rights).
Ο Reda Zine έχει αγωνισθεί ενάντια στη λογοκρισία στον Αραβικό
Κόσμο. Ο αγώνας του, που ξεκινά από τη δεκαετία του ’90, είναι
ένας από τους λόγους που μας έφερε κοντά, όταν τον Οκτώβρη του
2017 ήταν καλεσμένος σε εκδήλωση στον Ε.Κ.Χ. Nosotros μαζί με
τον ράπερ και ακτιβιστή Mouad Belrhouate (L7a9d). O Reda Zine
πρωτοστάτησε στο κίνημα για την αποφυλάκιση του Mouad, όταν
αυτός φυλακίστηκε, κατηγορούμενος για αντικαθεστωτική δράση
από το μοναρχικό καθεστώς του Μαρόκο.
Στο The Long Road to the Hall of Fame, παρουσιάζεται το ταξίδι
της ζωής του Tony King (a.k.a. Malik Farrakhan), ενός
Αφροαμερικάνου ακτιβιστή, επικεφαλής της ασφάλειας του
θρυλικού hip-hop συγκροτήματος Public Enemy. Από επαγγελματίας
ποδοσφαιριστής των Buffalo Bills, δίπλα στον αδελφό του
Charles King, μέχρι τις εμφανίσεις του σε Blaxploitation
ταινίες, ως την επιλογή του να ασπαστεί το Έθνος του Ισλάμ,
όντας στο πλαίσιο των κινημάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα
στις Η.Π.Α. και στον αγώνα για τη χειραφέτηση των
Aφροαμερικάνων. Οι αδερφοί King ήταν τα πρώτα αδέρφια στην
ιστορία του αμερικάνικου ποδοσφαίρου, που έπαιξαν στην ίδια
ομάδα (1965), κατόρθωμα που τους χάρισε την είσοδο στο Hall of
Fame του NFL (National Football League).
To ντοκυμαντέρ έκανε πρεμιέρα στο Παναφρικανικό φεστιβάλ
ταινιών στο Λος Άντζελες και κέρδισε το πρώτο βραβείο κριτών
στο φεστιβάλ Νύχτες Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2015. Το soundtrack
υπογράφει ο Chuck D και οι Impossebulls.Έκθεση Σκίτσου:
“Durchs wilde Kurdistan” (Μέσα από το άγριο Κουρδιστάν) από
τους Ricaletto & Sven Wegner / Διεθνιστικό Κέντρο Δρέσδης.
Ο τίτλος της έκθεσης παραπέμπει σε ένα μυθιστόρημα του Karl
May. Ο ίδιος βέβαια δεν πρέπει να βρέθηκε ποτέ στο Κουρδιστάν.
Μία μικρή ομάδα από τη Δρέσδη όμως, συμπεριλαμβανομένου και

του σκιτσογράφου Ricaletto, έκανε όντως ένα ταξίδι στο Νότιο
Κουρδιστάν στις αρχές του 2017. Εκεί συναντήθηκαν με ανθρώπους
διαφορετικών πολιτικών καταβολών και ήρθαν σε επαφή με
εγχειρήματα και δομές.
Επικεντρώθηκαν κυρίως στο κέντρο προσφύγων Mexmûr, που
αυτοοργανώνεται “ριζοσπαστικά δημοκρατικά“, όπως διατυπώνεται
από το κούρδικο απελευθερωτικό κίνημα. Εκεί διαμένουν περίπου
15.000 άνθρωποι, που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν τη
δεκαετία του 90’ λόγω των διώξεων του τουρκικού κράτους κατά
των Κούρδων. Τη βάση της λειτουργίας του κέντρου αποτελούν οι
αρχές του δημοκρατικού συνομοσπονδισμού.
Κατά την περιόδο του ταξιδιού, το ISIS είχε υπό τον έλεγχό του
τη Μοσούλη και κομμάτια του Ιράκ και της Συρίας. Υπό αυτές τις
συνθήκες, η αποστολή από τη Δρέσδη επισκέφτηκε το μέτωπο του
Kirkuk, αλλά και τα βουνά Qandil, που αποτελούν το σημείο
οπισθοχώρησης του PKK, έτσι ώστε να σχηματίσουν μια εικόνα για
τη ζωή και τον αγώνα των ανταρτών. Κάπως έτσι δημιουργήθηκε
ένα ταξιδιωτικό ρεπορτάζ με τη μορφη Graphik Novel, διάφορες
συνεντεύξεις/πορτρέτα και πολλά σκίτσα.
Την έκθεση φιλοξένησε και το μουσείο μοντέρνας τέχνης στη
Φρανκφούρτη. Αυτόν τον καιρό οι δημιουργοί της έκθεσης
ετοιμάζουν να εκδώσουν ένα βιβλίο με θέμα το ταξίδι τους. Ο
Sven Wegner ετοιμάζει, επίσης, ένα ντοκιμαντέρ για τη
Ροζάβα.Πρόγραμμα Ομιλιών-Συζητήσεων ΕΔΩ
Πολιτιστικό Πρόγραμμα ΕΔΩ

