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Λευτέρης Τάπας 

Archipelago 

ατοµική έκθεση 

11.01.19 - 23.02.19 

Τα ‘νησιά’ είναι όπως τα όνειρα:  
οτιδήποτε µπορεί να φανταστεί κανείς µπορεί και να το ονειρευτεί,  

αλλά ακόµη και το πιο απροσδόκητο όνειρο παραµένει µια υπόθεση που κρύβει  
µια επιθυµία ή, αντίστροφα, ένα φόβο.  

Τα ‘νησιά’, όπως και τα όνειρα, είναι φτιαγµένα από επιθυµίες και φόβους, 
 ακόµη και αν το νήµα της ύπαρξής τους είναι µυστικό, οι κανόνες τους είναι παράλογοι,  

οι προοπτικές τους παραπλανητικές και τα πάντα υποκρύπτουν κάτι άλλο.  1

  

 Το Αρχιπέλαγος του Λευτέρη Τάπα είναι ένα ανοικτό προς ερµηνεία και συνάµα βαθιά 
πολιτικό οπτικό ποίηµα που διερευνά την ταυτότητα της Κύπρου,  ένα περίεργο δείγµα γης, λαών 2

και πολιτισµών, µε πλούσια ιστορία και αποικιοκρατικό παρελθόν, ανάµεσα στη Δύση και την 
Ανατολή, περιβαλλόµενο από θάλασσα, βάναυσα διασπασµένο και χωρισµένο στη µέση. Είναι ο 
πολιτισµός κάτι που κατέχουµε ή που µοιραζόµαστε; Μπορεί η τέχνη να δηµιουργήσει έναν 
εικονικό χώρο, πιο αληθινό από τον πραγµατικό; Μας προσφέρει άραγε εναλλακτικές αφηγήσεις 
των γεγονότων; Έχει τη δύναµη να θεραπεύσει; Να µεταµορφώσει; Και τελικά µε ποιον τρόπο 
διαχειριζόµαστε το τραύµα; Τι είναι αυτό που µας προσδιορίζει; Και πως τελικά προχωράµε 
µπροστά; 

 Μέσα από την τελευταία του δουλειά που αποτελεί και το πιο ολοκληρωµένο δείγµα της 
χρόνιας ερευνάς του πάνω στο ζήτηµα της ύπαρξης, ο καλλιτέχνης επιστρέφει στα αρχέτυπα γη-
νερό-ουρανός και επαναπροσδιορίζει την προσοχή του στο παρόν σε σχέση µε την ιστορία και την 
ίδια του την ταυτότητα, αναζητώντας το οικουµενικό µέσα από την σηµερινή Κύπρο, που είναι ένα 
µωσαϊκό ξεχωριστών και όχι ιδιαίτερα ενοποιηµένων κοινοτήτων, εθνοτήτων και εθνικοτήτων. Μέσα 
από τη προσοµοίωση της ποιότητας του εδάφους, ενός συναισθηµατικού υλικού γεµάτου 
συµβολισµό, την σχεδόν παραισθησιογόνα ψευδαίσθηση των κυµάτων που επιπλέουν και 
ταλαντεύονται και ενός πλωτού σύµπαντος από αστέρια, η άµεση αναφορά σε ζητήµατα 
ταυτότητας και µεταµόρφωσης εξελίσσεται σε κάτι πιο ορατό και συγχρόνως πολύ πιο αφηρηµένο. 

 Η διαδικασία παραγωγής είναι για τον Τάπα ένας χώρος περισυλλογής. Όλα τα έργα είναι 
φτιαγµένα ή κοµµένα στο χέρι µε προσοχή. Η χώρα η οποία µοιάζει µε κουκκίδα στο χάρτη, 
πολλαπλασιάζεται και απλώνει στο χώρο τις διαφορετικές εκδοχές της. Το σύµπλεγµα νησιών που 
καταλαµβάνει τον µεγάλο αριστερό τοίχο της γκαλερί είναι κατασκευασµένο εξολοκλήρου από 
χαρτοπολτό, γραφίτη και σπάνιες φυσικές χρωστικές που αντλούνται από διάφορα λατοµεία του 

 Παράφραση από τις Αόρατες Πόλεις του Ίταλο Καλβίνο1

 Κύπρος ή επίσημα Κυπριακή Δημοκρατία: νησιωτική χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο και το τρίτο μεγαλύτερο και τρίτο 2

πολυπληθέστερο νησί της Μεσογείου. Bρίσκεται νότια της Τουρκίας, δυτικά της Συρίας και του Λιβάνου, βορειοδυτικά 
του Ισραήλ, βόρεια της Αιγύπτου και νοτιοανατολικά της Ελλάδας.
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νησιού -κάποια σήµερα απαγορευµένα και εγκαταλειµµένα. Για τη δηµιουργία του χαρτοπολτού ο 
καλλιτέχνης χρησιµοποιεί σελίδες από την εφηµερίδα Φιλελεύθερος (την µεγαλύτερη σε 
κυκλοφορία καθηµερινή εφηµερίδα της Κύπρου) την οποία ο πατέρας του διαβάζει ανελλιπώς για 
30 και πλέον χρόνια. Σε ένα µεγάλο τραπέζι στο κέντρο του χώρου βρίσκεται µία χάρτινη δαντέλα 
που απλώνεται σαν ανήσυχη θάλασσα και στον απέναντι τοίχο µια σειρά από σύµπαντα-
θραύσµατα νυχτερινών ουρανών, αποτυπωµένα όπως θυµάται να τα παρατηρεί ο ίδιος για χρόνια 
όποτε φυλάει σκοπιά.  3

 Μέσα από την αντανάκλαση ενός τόπου πλούσιου ιστορικά και πολιτισµικά, µε γεωγραφικές 
και πολιτικές ιδιαιτερότητες, µε ιστορίες φιλίας, δυσφορίας και εχθρότητας, σύµµαχους και 
φαντάσµατα, ο Τάπας µας περνάει από το τοπικό στο οικουµενικό και έτσι τελικά το Αρχιπέλαγος 
δεν είναι εξολοκλήρου ούτε καταγραφή αλλά ούτε και κατασκεύασµα της φαντασίας ή του νου του. 
Αυτό που απολαµβάνουµε τελικά στο Αρχιπέλαγος δεν είναι η µεταφορά της ιστορίας του νησιού, 
ούτε µονάχα η ηρεµία και η αρµονία που µας προσφέρει η θέα αυτού του τόπου, αλλά η απάντηση 
που δίνει σε ένα µας ερώτηµα ή η ερώτηση που τελικά µας κάνει εκείνο πιέζοντάς µας να δώσουµε 
απάντηση. 

Bio: 

Ο Λευτέρης Τάπας (γ.1974) ζει και εργάζεται στη Λεμεσό. Σπούδασε Καλές Τέχνες στο Kent Institute 
of Art and Design και στο Πανεπιστήμιο του Kent στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η έκθεση Archipelago 
αποτελεί την πέμπτη κατά σειρά ατομική του έκθεση. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ομαδικών 
εκθέσεων σε Ελλάδα, Κύπρο, Αγγλία, Αυστρία, Βέλγιο, Ολλανδία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη και έργα 
του βρίσκονται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές σε όλη την Ευρώπη. Δύο µνηµειώδη έργα του σε 
γυαλί -οι εγκαταστάσεις Cedar Valley και Salt Lake- εµπνευσµένα από την κυπριακή χλωρίδα και πανίδα, 
διακοσµούν µόνιµα το διεθνές αεροδρόµιο της Λάρνακας καλύπτοντας ολόκληρη την περιοχή του 
ισογείου (check-in area). 

 H εφεδρεία στην Εθνική Φρουρά είναι υποχρεωτική για όλους τους άνδρες στην Κυπριακή Δημοκρατία. 3
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