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Τι σε κάνει να σηκώνεσαι κάθε
πρωί από το κρεβάτι; Ο χρόνος…
Ό,τι είχαμε να πούμε με τον ύπνο, το
είπαμε.
Ποια συνήθεια απ’ τη ρουτίνα
σου θα ήθελες να αλλάξεις; Ρουτίνα
-εδω και λίγο καιρό- δεν υπάρχει πια
για να αλλάξω κάποια συνήθεια από
αυτήν.
Τι άκουσες/είδες/διάβασες/
έμαθες τελευταία και σου έκανε
εντύπωση; Η αλήθεια είναι πως δεν
εντυπωσιάζομαι εύκολα. Η τελευταία
φορά όμως που συνέβη αυτό ήταν
πριν ένα χρόνο περίπου, όπου είχα
πάει να παρακολουθήσω μια θεατρική
(εκστατική) παράσταση στην Αθήνα
και για πολύ καιρό αργότερα δεν
μπορούσα να δω άλλη.
Ποια χρονολογία θυμάσαι πιο
έντονα από τη ζωή σου; Ουφ, μόνο
μια; Ας διαλέξω λοιπόν το 1997. Μια
χρονιά με πολλές μουσικές συναυλίες,
ατέρμονες βόλτες με το ποδήλατο,
συμμετοχές σε εργαστήρια, ομαδικές
εκθέσεις και ταξίδια...
Αν μπορούσες να άλλαζες ένα
μόνο πράγμα στην πόλη που
ζεις, ποιο θα ήταν αυτό; Πριν από
τέσσερα χρόνια δημιούργησα το

πρότζεκτ με την ονομασία: «mapping
the old city» (Nicosia). Αρχικά η
ιδέα ξεκίνησε από μια τοιχογραφία
που πραγματοποίησα στα πλαίσια
ενός φεστιβάλ στην παλιά πόλη
το 2010. Το σχέδιο πρόβαλλε ένα
βιολιστή στη «στέγη» του χάρτη
των Ενετικών Τειχών της πόλης και
οδηγούσε στο εσωτερικό μέρος μιας
μυρμηγκοφωλιάς. Τα μυρμήγκια
αργότερα εξαπλώθηκαν παντού
(αφότου τα είχα κάνει στένσιλ) και τα
έβαφα σε διάφορα σημεία της πόλης.
Ποιο δρόμο έχεις περπατήσει
τις περισσότερες φορές; Δεν είναι
ένας, είναι πολλοί και βρίσκονται
στην εντός των τειχών πόλη της
Λευκωσίας.
Ποιο σημείο έχεις ταυτίσει
με τον μεγαλύτερό σου έρωτα;
Αναρίθμητες διαδρομές με το τρένο.
Σε ποια συναυλία έχεις
τραγουδήσει πιο δυνατά; Αθήνα
1998... Rock Wave Festival...
Portishead επί σκηνής και χαμός στο
πλήθος.
Τι μουσική ακούς στο
αυτοκίνητο; Συνήθως, μουσικές
επιλογές από τα πλέιλιστ σετ που
ανεβάζω στο mixcloud.
Ποιο τραγούδι έβαλες
περισσότερες φορές στο repeat;
Dreams - Cranberries

Τι background έχεις στο
κινητό σου; Κράνμπερι, μύρτιλα
και φραμπουάζ. Μια φωτογραφία
που τράβηξα στην Ιταλία, πριν δύο
καλοκαίρια.
Ποια είναι η τελευταία
φωτογραφία που τράβηξες;
Τον φωτογράφο (ο οποίος με
φωτογράφισε για αυτή τη στήλη) με
μια σκάλα στα χέρια του.
Τι βλέπεις γύρω σου αυτή τη
στιγμή που απαντάς τις ερωτήσεις;
Πινέλα, ρολά, spray, μπογιές,
μαρκαδόρους, τελάρα, σχέδια,
βιβλία... Και απέναντί μου μια ψηλή
και λυγιστή φοινικιά να φλερτάρει με
τον ουρανό.
Ο προηγούμενος που
φιλοξενήθηκε σε αυτή τη στήλη σε
ρωτά: Σε έναν κόσμο που συνεχώς
αλλάζει, τι θα ήθελες να κρατήσεις
σταθερό; Την ενσυναίσθηση.
Τι θα ήθελες να ρωτήσεις εσύ
τον επόμενο; Τώρα που μεγάλωσες,
θυμάσαι να πραγματοποιείς τα όνειρα
που έκανες όταν ήσουν μικρός/ή;
* Τη δουλειά της Στέλλας μπορείς
να τη δεις στην ιστοσελίδα της
(astrakistrikes.com) και στο λογαριασμό
της στο Instagram (astraki_streetartist).
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