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Η παρούσα µελέτη περίπτωσης αφορά τη µελέτη και συντήρηση ενός τριπτύχου του
18ου αιώνα, το οποίο προέρχεται από το Άστρος Κυνουρίας και ανήκει στην
οικογένεια Α. Τσούµα. Το τρίπτυχο, από το οποίο δυστυχώς έχει απολεσθεί το δεξί
φύλλο και η επίστεψη, έχει ως κεντρικό θέµα την «Παναγία Ρόδο το Αµάραντο» και
φέρει ξυλόγλυπτη κορνίζα. Παράλληλα µε τη συντήρησή του, έµφαση δίνεται στη
συµβολή των φυσικοχηµικών µεθόδων και των αναλυτικών τεχνικών στη µελέτη της
τεχνολογίας κατασκευής, της τεχνοτροπίας και της κατάστασης διατήρησης ενός
έργου τέχνης, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για µια ολοκληρωµένη
προσέγγιση συντήρησης. Οι φυσικοχηµικές µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν είναι:
•

Ακτινογραφία Roentgen

•

Οπτική µικροσκοπία

•

Υπέρυθρη Ασπρόµαυρη Φωτογραφία Ανάκλασης

•

Έγχρωµη Υπέρυθρη Φωτογραφία

•

Αέρια χρωµατογραφία (GC)

Όσον αφορά την ακτινογραφία Roentgen χρησιµοποιήθηκαν φιλµ Agfa cp-bu 30 Χ
40 cm σε κασέτα µε ενισχυτικές πινακίδες µέσης ευαισθησίας. Οι λήψεις έγίναν
χωρίς τη χρήση αντιδιαχυτικού διαφράγµατος, µε εστιακή απόσταση µεταξύ έργου
και λυχνίας 1 µ., ποσότητα δέσµης ακτινοβολίας Χ 10 mAs και διεισδυτικότητα 55
KV.

Η ακτινογραφική εικόνα του έργου, άµεσα συνδεδεµένη µε τον βαθµό

απορρόφησης της ακτινοβολίας Χ από αυτό -ανάλογα µε την φύση, τον όγκο, την
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πυκνότητα και κυρίως των ατοµικό αριθµό των συνιστώντων χηµικών στοιχείων του
υλικού- προσκόµισε πολύτιµες πληροφορίες που αφορούν κυρίως την εσωτερική
κατασκευαστική τεχνολογία, την γενικότερη κατάσταση διατήρησης και τη φύση των
υλικών κατασκευής του.

Συγκεκριµένα βγήκαν συµπεράσµατα για τη δοµή του

ξύλινου υποστηρίγµατος, την ύπαρξη και τη διάταξη µεταλλικών συνδέσµων, τον
τρόπο σύνδεσης των διαφόρων τµηµάτων ξύλου και τις φθορές που αυτό παρουσίαζε,
παίζοντας έτσι σηµαντικό ρόλο σε αποφάσεις συντήρησης που αφορούσαν την
αφαίρεση ή όχι µεταλλικών συνδέσµων, την έκταση που έλαβε η στερέωση του ξύλου
αλλά και τις ξυλουργικές εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν.
Παράλληλα, η µελέτη της ακτινογραφικής εικόνας που παρουσίασε η προετοιµασία
έδωσε αρκετά λεπτοµερή στοιχεία για τα πρώτα βήµατα που ακολούθησε ο
καλλιτέχνης στην πορεία εκτέλεσης της ζωγραφικής, για ελαττώµατα του
υποστηρίγµατος και λεπτοµέρειες της ξυλόγλυπτης επιφάνειας αλλά κυρίως για την
κατάσταση διατήρησής της. Αναφορικά µε το χρωµατικό στρώµα, η µέθοδος από
µόνη της ήταν χρήσιµη για τη µελέτη της πινελιάς και της τεχνοτροπίας του
ζωγράφου, ενώ για τη φύση των χρωµάτων έδωσε µόνο ενδείξεις. Η γνώση των
κατασκευαστικών και τεχνοτροπικών λεπτοµερειών της προετοιµασίας και του
χρωµατικού στρώµατος βοήθησε να δοθεί η δέουσα προσοχή για την διαφύλαξή τους,
τόσο κατά την στερέωση της προετοιµασίας, όσο και κατά την αφαίρεση του
στρώµατος βερνικιού-επικαθίσεων από την ζωγραφική επιφάνεια.
Για την µελέτη των στρωµατογραφικών τοµών επιλέχθηκαν πέντε θέσεις
δειγµατοληψίας, ώστε στο σύνολό τους να περιλαµβάνουν τη µεγαλύτερη δυνατή
χρωµατική ποικιλία, αλλά µε τον περιορισµό να είναι από περιοχές όπου υπήρχε ήδη
φθορά και όχι από επιµέρους σύνθεση µικρών διαστάσεων. Η παρατήρηση των
δειγµάτων έγινε στο οπτικό µεταλλογραφικό µικροσκόπιο µε ανακλώµενο φως και
προσέφερε πληροφορίες κυρίως για την αλληλουχία των διαφόρων στρωµάτων της
ζωγραφικής, το πάχος και το συνδετικό της προετοιµασίας, το πάχος του στρώµατος
βερνικιού και των επικαθίσεων καθώς και ενδείξεις για την καθαρότητα-ανάµειξη
χρωµάτων στα διάφορα χρωµατικά στρώµατα. Κατ΄ αυτό τον τρόπο η µέθοδος
βοήθησε τόσο σε αποφάσεις που αφορούσαν τη στερέωση της προετοιµασίαςχρωµατικού στρώµατος, όσο και τον καθαρισµό της ζωγραφικής επιφάνειας.
Η παρατήρηση των υπέρυθρων φωτογραφιών ήταν εξίσου χρήσιµη για την
καταγραφή της παθολογίας και της τεχνολογίας του έργου, δεδοµένου ότι η υπέρυθρη

International Meeting,

Athens 12/2006
ICONS: APPROACHES TO RESEARCH, CONSERVATION AND ETHICAL ISSUES

ακτινοβολία πολλαπλασιάζει τη δυνατότητα όρασης διαµέσου

ορισµένων

χρωστικών, λόγω τις ιδιότητάς τους να γίνονται διαπερατές σε ακτινοβολία µήκους
κύµατος 750 - 2200 µm. Για την υπέρυθρη ασπρόµαυρη φωτογραφία ανάκλασης,
όπου καταγράφεται αποκλειστικά η υπέρυθρη ακτινοβολία που ανακλάται από τα
υλικά κατασκευής του έργου, χρησιµοποιήθηκε ασπρόµαυρο φιλµ 35 mm Kodak
High Speed Infrared, φυσικός φωτισµός, φίλτρο Wratten 87C, micro φακός AF
MICRO NIKKOR 60 mm, διάφραγµα f : 16 και -κατόπιν πολλαπλών λήψεωνχρόνος έκθεσης 1/15 και για τα δύο φύλλα. Για την έγχρωµη υπέρυθρη φωτογραφία,
όπου καταγράφεται εκτός από την υπέρυθρη και µέρος της ορατής ακτινοβολίας που
ανακλάται από τα υλικά κατασκευής του έργου, χρησιµοποιήθηκε έγχρωµο
αντιστρεπτό φιλµ 35 mm Kodak Ektachrome Professional Infrared Film / EIR 200
ΑSA, φυσικός φωτισµός, ο ίδιος micro φακός, διάφραγµα f : 8 και -κατόπιν
πολλαπλών λήψεων- χρόνος έκθεσης 1/500 για το κεντρικό φύλλο και 1/320 για το
αριστερό.
Η µελέτη των υπέρυθρων φωτογραφιών αποκάλυψε αθέατες λόγω επικαθίσεων
φθορές, επιτρέποντας το σχηµατισµό µιας σαφέστερης εικόνας της κατάστασης
διατήρησης της προετοιµασίας και του χρωµατικού στρώµατος. Συγχρόνως η
αποκάλυψη αθέατων

λόγω φθοράς του στρώµατος βερνικιού λεπτοµερειών της

ζωγραφικής κατέστησε τις φωτογραφίες χρησιµότατο οδηγό για τον καθαρισµό του
ζωγραφικού στρώµατος. Επίσης, οι δύο µέθοδοι φωτογράφισης, σε συνδυασµό µε την
ακτινογραφία Χ, επέτρεψαν την πραγµατοποίηση κάποιων σαφέστερων υποθέσεων
για τη φύση των χρωστικών που χρησιµοποιήθηκαν.
Τέλος, χρησιµοποιήθηκε αέρια χρωµατογραφία (GC) για την ανάλυση της σύστασης
του βερνικιού, η οποία κρίθηκε αναγκαία δεδοµένου ότι το στρώµα αυτό θα
αφαιρούνταν κατά τις επεµβάσεις συντήρησης και έτσι η διαφύλαξη της σύστασής
του ως τεκµηρίου της τεχνολογίας κατασκευής του έργου ήταν απαραίτητη. Το
δείγµα βερνικιού κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας τοποθετήθηκε σε χρωµατογράφο
Perkin Elmer 8700 µε τριχοειδή στήλη RH5, 15m X 0,32 I.D. X 0,10u/m, ενώ ο
θερµοκρασιακός προγραµµατισµός ήταν από 80 ο C έως 320 ο C, µε κλίση ανόδου 6 ο
/ min. Η παρατήρηση χαρακτηριστικών κορυφών στο χρωµατογράφηµα και ο
υπολογισµός λόγων συγκεντρώσεων οξέων µας οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι
πρόκειται για βερνίκι λαδιού και συγκεκριµένα παπαρουνέλαιου µε περιεκτικότητα
σε κολοφώνιο, το οποίο είχε υποστεί οξείδωση.
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Συνοψίζοντας: η απόκτηση µιας ολοκληρωµένης εικόνας της κατάστασης διατήρησης του έργου µέσω
της χρήσης των παραπάνω φυσικοχηµικών µεθόδων διάγνωσης, στις οποίες αποτελεί πάντα
αναπόσπαστο κοµµάτι η διαρκής φωτογραφική τεκµηρίωση του έργου στο ορατό, βοήθησε
αποφασιστικά την πραγµατοποίηση µίας τεκµηριωµένης προσέγγισης συντήρησής του.

