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Το Studio γεννικθκε τον Οκτϊβρθ του 2008, ςχεδόν ταυτόχρονα με τθν κατάλθψθ του 
κτιρίου που ςτζγαςε τθν Αντιβίωςθ, ςτο ιςόγειο τθσ κατάλθψθσ ϊςτε να καλφψει άλλθ 
μία ανάγκθ για ελεφκερθ δθμιουργικι εναςχόλθςθ και ζκφραςθ. Εκμεταλλευόμενοι 
τθν τότε φπαρξθ χϊρου αλλά και τθν ανάγκθ για αυτοοργανωμζνθ ψυχαγωγία υπό το 
πρίςμα και τθσ πολιτικισ ζκφραςθσ ξεκίνθςε ,πζρα από τθ χριςθ του χϊρου από 
μουςικά ςχιματα/ μεμονωμζνα άτομα με τισ ίδιεσ ανάγκεσ και πεποικιςεισ για τθ 
μουςικι, τθ διοργάνωςθ ςυναυλιϊν, κεματικϊν προβολϊν κακϊσ και τθ λειτουργία 
καφενείου και διανομισ μουςικϊν πονθμάτων, πλζον δρϊντασ ςαν ςυλλογικι οντότθτα 
με το όνομα Studio From The Down. 

Μετά από δουλειά αρκετϊν μθνϊν και με μόνα δεκανίκια τθ κζλθςθ μασ, τθν 
ςυλλογικι προςπάκεια και ζπειτα από διάφορεσ εκδθλϊςεισ για τθν οικονομικι 
ενίςχυςθ του εγχειριματοσ, καταφζραμε να δθμιουργιςουμε ζναν αξιοπρεπι χϊρο 
που δεν είχε ςε τίποτε να ηθλζψει αντίςτοιχα studio τθσ πόλθσ για τα οποία θ όποια 
πρόκεςθ δθμιουργίασ είχε ςαν αντίτιμο τον οβολό του χριςτθ. 

Ο χϊροσ αυτόσ ςτζγαςε και ζδωςε πνοι ςε τοπικζσ μπάντεσ που υπιρχαν ι 
δθμιουργικθκαν μζςα ςε αυτόν, ενϊ παράλλθλα ςε άλλουσ χϊρουσ του κτιρίου 
δόκθκε θ δυνατότθτα ςε αρκετοφσ εγχϊριουσ και μθ μουςικοφσ να εκφραςτοφν, μακριά 
από τθ λογικι των μαγαηιϊν - ςυναυλιάδικων ενϊ παράλλθλα ζφερε ςε πρϊτθ επαφι 
αρκετό κόςμο τόςο με τον DIY (Do It Yourself) τρόπο ςκζψθσ αλλά και με ανκρϊπουσ 
που μοιράηονταν κοινζσ ιδζεσ και κοινωνικζσ ανθςυχίεσ.  

Ζπειτα από τα γεγονότα του καλοκαιριοφ του 2013 που ςτοχοποίθςαν όλεσ τισ εςτίεσ 
αυτοοργανωμζνθσ δράςθσ και ζκφραςθσ και τθν εκκζνωςθ τθσ Αντιβίωςθσ από τουσ 
μπάτςουσ, το Studio From The Down μεταφζρκθκε ςε άλλο χϊρο, πάλι υπογείωσ 
(φιλοξενοφμενο ςτα ζγκατα των φοιτθτικϊν εςτιϊν τθσ Δόμπολθσ), ςυνεχίηοντασ με 
μεγαλφτερθ δυναμικότθτα και  πείςμα τθ διάδοςθ τθσ κουλτοφρασ του DIY, κεμζλιο 
λίκο λειτουργίασ του, βάηοντασ για τα καλά τθν πόλθ των Ιωαννίνων ςτον χάρτθ των 
δρϊμενων τθσ πραγματικά ανεξάρτθτθσ μουςικισ ζκφραςθσ, κακιςτϊντασ τθν ςτακμό 
ςτισ περιοδείεσ ςχθμάτων τόςο από το εςωτερικό όςο και από το εξωτερικό. Τθν 18 
Ιανουαρίου του 2015, με τθν ανακατάλθψθ τθσ Αντιβίωςθσ, το Studio μεταφζρκθκε εκ 
νζου ςυνεχίηοντασ τθ δραςτθριοποίθςθ του ςτον αρχικό και φυςικό του χϊρο… 

Σαν άτομα, ζχουμε όλοι διαφορζσ μεταξφ μασ και ςαφϊσ ο κακζνασ είναι ξεχωριςτόσ 
και ςεβαςτόσ για τθ διαφορετικότθτα του. Σαν κολλεκτίβα δροφμε και ςκεφτόμαςτε 
αντιεραρχικά, χωρίσ δομζσ τφπου «παλιόσ-νζοσ», δίχωσ να περιμζνουμε τθ 
μεςολάβθςθ δυνάμεων από το υπερπζραν  για να επιτφχουμε τουσ ςκοποφσ μασ και 
μακριά από τθ λογικι του ςθκωμζνου χεριοφ και τθσ «κλίκασ» ι "ςυνικουσ 
πλειοψθφίασ". Η ςυνζλευςθ είναι ανοικτι και ο κακζνασ είναι ελεφκεροσ να 
ςυνειςφζρει με τον τρόπο του και τισ δυνάμεισ του όπωσ και να εκφζρει τθν άποψι του 
αβίαςτα. 

Κατά ςυνζπεια, ςτθρίηουμε τθν αυτοοργανωμζνθ ζκφραςθ χωρίσ να μασ ενδιαφζρει το 
είδοσ μουςικισ αλλά θ γενικότερθ ςτάςθ του καλλιτζχνθ/ςχιματοσ/μπάντασ. 
Εχκρευόμαςτε κάκε λογικι εμπορευματοποίθςθσ τθσ τζχνθσ,   το star-ιλίκι, τον 
καπιταλιςτικό τρόπο ςκζψθσ που απειλεί με τθν ειςχϊρθςι του ακόμθ και ςτα πιο υγιι 
underground μουςικά κινιματα. Απεχκανόμαςτε τθν φπαρξθ διαχωριςτικισ γραμμισ 
μεταξφ του καλλιτζχνθ (ειδικά αυτϊν με ναρκιςςιςτικζσ τάςεισ αυτοκεοποίθςθσ) και 
του οιουδιποτε κεατι, αλλά και μεταξφ των ςχθμάτων (headliners, χρόνοσ επί ςκθνισ, 
μεταχείριςθ κτλ.).  



Απορρίπτουμε το υπάρχον ςφςτθμα των διςκογραφικϊν εταιριϊν και τα φερζφωνα 
αυτϊν (managers, ραδιοφωνικοί «παραγωγοί», εμπορικοί ςυναυλιακοί χϊροι, χορθγοί, 
τθλεόραςθ/ εφθμερίδεσ/ περιοδικά και πλθρωμζνοι «κριτικοί» τζχνθσ, ανεξάρτθτοι-και 
καλά-πάςθσ φφςθσ παράγοντεσ και πονθροί underground διαμεςολαβθτζσ και 
promoters - μεςςίεσ).  Άλλωςτε, οι διαφθμίςεισ και οι τεράςτιεσ αφίςεσ με τισ 
επεξεργαςμζνεσ φάτςεσ ματαιόδοξων προϊόντων ενόσ ςυςτιματοσ με μπόλικο glitter 
και πάμπολλα οπτικά εφζ μασ προκαλοφςαν πάντοτε αποςτροφι. Τα τεράςτια stage 
δε, δε κεωροφμε ότι προςφζρουν κάτι πολφ διαφορετικό από ζνα κζαμα ςαν αυτό του 
ικριϊματοσ. 

Σκοπόσ μασ φυςικά δεν ιταν ποτζ το κζρδοσ και οφτε προωκοφμε αυτό . Στα γρανάηια 
ενόσ κόςμου που γυρνάει με ςκοπό το κζρδοσ και κφριο καφςιμο  το χριμα, 
προςπακοφμε θ κάλυψθ των αναγκϊν ςε υλικοτεχνικό εξοπλιςμό για τουσ μουςικοφσ, 
ςίτιςθ και διαμονι ςχθμάτων, να μθν επιφορτίηει κανενόσ τθν τςζπθ, δίνοντασ ζτςι τθν 
ευκαιρία για ψυχαγωγία ςτον οποιοδιποτε κζλει ανεξάρτθτα αν διακζτει θ όχι 
πορτοφόλι. Στθν ίδια λογικι εντάςςονται και οι αυτοχρθματοδοτοφμενεσ μουςικζσ 
παραγωγζσ που διανζμονται από το distro ζχοντασ βάςθ τιμισ το ελάχιςτο δυνατό 
καταβαλλόμενο ποςό που ορίηεται από τουσ ίδιουσ τουσ μουςικοφσ. Το όποιο ποςό 
κερδϊν δίνεται για τθν ανανζωςθ τθσ λίςτασ με νζεσ μουςικζσ κυκλοφορίεσ τθσ ίδιασ 
λογικισ και ςαν τελευταίο χρονολογικά επίτευγμα λογίηεται θ ςυγχρθματοδότθςθ και 
από μζρουσ του distro μουςικισ παραγωγισ. 

Αναμφίβολα θ ζννοια DIY = δωρεάν που ζχει περάςει ςτθ ςυνείδθςθ του πολλϊν 
κεωροφμε ότι είναι λανκαςμζνθ. Άλλωςτε, ςτο μυαλό του κάκε ατόμου που κζλουμε 
να βομβαρδίςουμε, το τςάμπα ζχει επικρατιςει να κεωρείται παραπλιςιο του 
ευτελοφσ. Αυτό φυςικά επιτυγχάνεται με τθ ςυμβολι όλων ςε εκελοντικι βάςθ. Ο 
κακζνασ, όντασ μζροσ αυτοφ του οργανιςμοφ μπορεί να ςυνειςφζρει όπωσ κζλει ι 
όπωσ μπορεί. Για παράδειγμα, για να ςτθκεί μια ςυναυλία οι ρόλοι μπορεί ανά πάςα 
ςτιγμι να αλλάξουν και από τθν κονςόλα του ιχου κάποιοσ μπορεί να βρεκεί πίςω 
απ'το bar ι αγκαλιά με τθ πολυαγαπθμζνθ μασ ςφουγγαρίςτρα, απ'το ηεςτό δωμάτιο 
και τθ ςχεδίαςθ τθσ αφίςασ να βρεκεί εκτεκειμζνοσ-θ ςτισ δυνάμεισ του ψφχουσ 
κολλϊντασ τθ ι από μάγειρασ-ιςςα να εκτονϊςει τουσ μφεσ του -τθσ κουβαλϊντασ 
θχθτικό εξοπλιςμό (αν θ τφχθ χαμογελάςει, μπορεί να βρεκεί μόνο ςτθν αποκομιδι 
των ςκουπιδιϊν). Σφμμαχοσ των προςπακειϊν μασ ςτζκεται θ αγάπθ και θ ςυλλογικι 
ςκζψθ για τθν ελεφκερθ ζκφραςθ και αποδζςμευςθ από τουσ μθχανιςμοφσ 
δυνάςτευςθσ των επικυμιϊν μασ και επιβολισ τθσ ςιωπισ και τθσ πλιξθσ. Φυςικά ςε 
ατομικό επίπεδο δεν κα μποροφςαμε παρά να ακολουκοφμε τθν ίδια πορεία. 

Η πολιτικι διάςταςθ κάποιων κεμάτων που μασ απαςχολοφν ςυχνά, τυγχάνει τθσ 
ςτιριξθσ μασ και είμαςτε πάντοτε ζτοιμοι να γίνουμε αρωγοί αυτϊν. Στισ διάφορεσ 
εκδθλϊςεισ μασ προωκοφμε  ζννοιεσ τθσ κοινωνικισ και φυλετικισ ιςότθτασ, 
ςτεκόμαςτε ενάντια ςε οποιουδιποτε τφπου ρατςιςτικζσ, φαςιςτικζσ, ομοφοβικζσ & 
ςεξιςτικζσ, βίαιεσ αλλά και macho ςυμπεριφορζσ μπορεί να εκδθλωκοφν. Όλοι 
μποροφν να είναι μζροσ τθσ όποιασ εκδιλωςθσ και αιςκανόμαςτε πωσ από τον 
γθραιότερο μζχρι τον μικρότερο, είμαςτε μζροσ μιασ ολότθτασ που περικλείεται από 
τθσ αρχζσ Studio From The Down του αλλθλοςεβαςμοφ, τθσ αλλθλεγγφθσ, τθσ 
αυτοδιάκεςθσ και τθσ αυτοοργάνωςθσ.  

diy musik kollektiv, Ιωάννινα, Ιανουάριος 2015 
http://studiofromthedown.squat.gr   //   studio.antiviosi@gmail.com 



 

 


