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Νασαλία Δαμίγοτ-Παπώση 

Πολιτισμός 

Άπνοια, σην ώπα ποτ ο ήλιορ δύει 

Σε ένα διαμέπιζμα ζηα Εξάπσεια, ηην ώπα πος ο ήλιορ δύει, η ομάδα Nova 
Melancholia παποςζιάζει μια εικαζηική πεπθόπμανρ βαζιζμένη ζε κείμενα ηος 
Μάπιος Πονηίκα. 

 

 

Είμαςσε ακπιβώρ δεκαπένσε άσομα, καθιςμένα ςε σπειρ ςειπέρ από διαυοπεσικέρ 

μεσαξύ σοτρ καπέκλερ, μέςα ςσο ςαλόνι ενόρ στπικού διαμεπίςμασορ ςσα 

Εξάπφεια. Με στπικό ξύλινο πάσψμα από ςανίδερ ςε διάσαξη χαποκόκαλο, με 

στπικά ιςομεγέθη δψμάσια σο ένα δίπλα ςσο άλλο –δύο από σα οποία 

φψπίζονσαι με μια στπική ςτπόμενη πόπσα από αδιαυανέρ γταλί– με στπικό 

μπαλκόνι, πεπισπιγτπιςμένο από σα μπαλκόνια σψν διπλανών και σψν απένανσι 

πολτκασοικιών από σιρ οποίερ υσάνοτν ςτνεφώρ στπικοί ήφοι απογεύμασορ και 

πόληρ.  

Ατσό είναι σο πλαίςιο μέςα ςσο οποίο λαμβάνει φώπα η πεπυόπμανρ Άπνοια 

σψν Βίκτ Κτπιακοτλάκοτ, Βαςίλη Νούλα και Κώςσα Τζημούλη από σοτρ Nova 

Melancholia, η οποία ξεκίνηςε να παίζεσαι σην πποηγούμενη Παπαςκετή και 

βαςίζεσαι ςε κείμενα σοτ θεασπικού ςτγγπαυέα Μάπιοτ Πονσίκα από σιρ 
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ςτλλογέρ πεζογπαυημάσψν Ζήσψ και Κοτσαμάπερ (και μια εξτπνάδα) Ι. Το 

βαςικό κείμενο σηρ πεπυόπμανρ, η ομώντμη Άπνοια, αποσελεί μια ποιησική σψν 

φαλαςμένψν ςτςκετών και ανσικειμένψν σοτ ςπισιού. Το λάςσιφο σοτ χτγείοτ 

έφει πια υθαπεί, η ππίζα σοτ σηλευώνοτ έφει ξηλψθεί, σο καλώδιο σηρ 

σοςσιέπαρ έφει ξεφαπβαλψθεί, όπψρ και η χάθινη καπέκλα. Και επιπλέον, 

ππέπει να πληπψθεί άμεςα η δόςη σοτ δανείοτ. Ατσή η σόςο γνώπιμη διαδοφή 

εκκπεμοσήσψν και υθοπών, ποτ πεπιγπάυεσαι ςσο κείμενο σοτ Πονσίκα, 

παποτςιάζεσαι ςσην πεπυόπμανρ σψν Nova Melancholia μέςα ςσο υτςικό σηρ 

πεπιβάλλον, σο μικποαςσικό διαμέπιςμα. Και η ελαυπιά και ήςτφη ειπψνεία σοτ 

κειμένοτ ςτνδτάζεσαι με σο γνώπιμο εικαςσικό φιούμοπ σηρ ομάδαρ, με σον 

εγγενώρ queer φαπακσήπα ποτ έφοτν όλερ οι δοτλειέρ σηρ, αλλά και με μια 

απποςδόκηση και ψςσόςο καθόλοτ βαπιά τπαπξιακή διάςσαςη – σην τπαπξιακή 

διάςσαςη ποτ αναπόυετκσα έφει ο μονόλογορ ενόρ ανθπώποτ (σηρ εξαιπεσικήρ 

Βίκτρ Κτπιακοτλάκοτ) ποτ κάθεσαι ςση φαλαςμένη καπέκλα σοτ ςαλονιού, 

απαπιθμεί σιρ εκκπεμόσησερ ποτ ατξάνονσαι διαπκώρ και υανσαςιώνεσαι σην 

οτσοπία ενόρ ςπισιού όποτ όλα λεισοτπγούν (για πόςο άπαγε;). Όλα ατσά, δε, 

ςτμβαίνοτν ακπιβώρ σην ώπα ποτ ο ήλιορ απφίζει ςιγά ςιγά να δύει, καθώρ η 

ομάδα ππαγμασοποίηςε μελέση σοτ υψσόρ και σοτ σπόποτ με σον οποίο επιδπά 

ςσοτρ φώποτρ σοτ διαμεπίςμασορ.   

 

Δεν είναι η ππώση υοπά ποτ η ομάδα επιλέγει να παποτςιάςει μια πεπυόπμανρ 

ςε ένα διαμέπιςμα ποτ κασοικείσαι· σο είφε επιφειπήςει ξανά με σα 

Εκσοπλάςμασα, με κειμενικό τλικό σην ομώντμη ςτλλογή σοτ Μίλσοτ Σαφσούπη, 

ςε μια ασμόςυαιπα ποτ θύμιζε ένσονα ςπλάσεπ σαινία σπόμοτ. Σσην 

Άπνοια όμψρ η ςτνθήκη είναι εμυανώρ πιο μινιμαλιςσική. «Μεσά σην σελετσαία 

παπαγψγή μαρ ςσο Bios (ς.ς. σην πεπυόπμανρ Νεκπή Φύςη. Ππορ δόξα σηρ 



πόληρ ςε κείμενο σοτ Μανώλη Τςίποτ και ςκηνοθεςία σοτ Βαςίλη Νούλα) με σο 

μπαπόκ και πεπίπλοκο κείμενο, είφα ανάγκη να επιςσπέχψ ςε κάσι μικπό, 

ελάφιςσο, ποτ υλεπσάπει πεπιςςόσεπο με σην εικαςσική πεπυόπμανρ» εξηγεί ο 

Βαςίληρ Νούλαρ και πποςθέσει πψρ κάσι ποτ διαφπονικά αποσελεί ζησούμενο 

για σοτρ Nova Melancholia είναι η ςτφνή παποτςίαςη σηρ δοτλειάρ σοτρ ςε 

μικπούρ φώποτρ με ελεύθεπη είςοδο – όπψρ γίνεσαι για παπάδειγμα ςσο 

Μπαγκλανσέρ, ςσον (κτπιολεκσικά) ανσεπγκπάοτνσ φώπο ποτ διασηπούν ςσην 

Ομόνοια εδώ και έναν πεπίποτ φπόνο και ςσον οποίο παποτςιάςσηκαν μια ςειπά 

από παπαςσάςειρ σον πεπαςμένο φειμώνα. 

 

Όςο για σην επιλογή σοτ κειμένοτ, πποέκτχε μεσά ση γνψπιμία σηρ ομάδαρ με 

σον Μάπιο Πονσίκα, όσαν ο σελετσαίορ επιςκέυθηκε σο τπό κασάληχη θέασπο 

Εμππόρ, ςσην οποία ςτμμεσείφαν οι Nova Melancholia. Ππόκεισαι, δηλαδή, για μια 

ςτνάνσηςη διαυοπεσικών γενεών με πολύ ενδιαυέπονσα αποσελέςμασα: ο 

Πονσίκαρ, κασαξιψμένορ θεασπικόρ ςτγγπαυέαρ μιαρ πποηγούμενηρ γενιάρ, 

επιςκέπσεσαι σο θέασπο Εμππόρ με μια διάθεςη εξεπεύνηςηρ σηρ ςύγφπονηρ 

καλλισεφνικήρ δημιοτπγίαρ και οι Nova Melancholia δίνοτν ςσα κείμενά σοτ μια 

ενσελώρ νέα πνοή με σην ιδιαίσεπη και κασαιγιςσικά δημιοτπγική εικαςσική 

γλώςςα σοτρ. 

Info: 29/05-28/06, Παπαςσάςειρ: 29/5, 30/5, 31/1, 1/6, 2/6, 8/6, 9/6, 19/6, 

20/6, 21/6, 26/6, 27/6, 28/6, Ώπα έναπξηρ 19.30, Διάπκεια 50’, ςε διαμέπιςμα 

ςσα Εξάπφεια (Νοσαπά 56). 

Είςοδορ ελεύθεπη με πποαιπεσική ςτνειςυοπά, μόνο με κπάσηςη θέςηρ ςσο 

6972730557. 


