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Αυτό το πρόγραµµα επανασυντήρησης χρηµατοδοτείται από το Ίδρυµα του
Πρίγκηπα Claus, Ολλανδία.
Στην Αίγυπτο έχουν επιζήσει εικόνες του 13ου αιώνα σε ελληνικές και κοπτικές
συλλογές, ζωγραφισµένες σε βυζαντινό ή βυζαντινίζον στυλ πάνω σε υποστηρίγµατα
από ξύλο σφενταµιού (το οποίο θεωρείται ιερό από την εποχή των Φαραώ). Αυτοί οι
τοπικά κατασκευασµένοι ξύλινοι φορείς έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: η πίσω
τους πλευρά είναι γυψωµένη και διακοσµηµένη µε εναλασσόµενες δέσµες από
πινελιές ηµιδιαφανών χρωστικών, προφανώς indigo και madder (indigogera argentea
-το οποίο φύεται στη Νούβια και την Αιθιποία και οι αιγύπτιοι τεχνίτες θα το
γνώριζαν χάρη στην υφαντουργική βιοµηχανία- και η ρίζα του Rubia tinctorum).
Η φρικτή κατάσταση του ξύλινου φορέα µιας από αυτές τις εικόνες -µιας
µεγάλης, φαγωµένης από έντοµα ∆έησης που απεικονίζει τον Άγιο Ιωάννη τον
Πρόδροµο- µας επέτρεψε να δούµε κυριολεκτικά µέσα από το ιερό αντικείµενο και
να διερευνήσουµε λεπτοµερώς κάποιες εργαστηριακές τεχνικές, χαρακτηριστικές της
κοιλάδας του Νείλου που αλλιώς θα παρέµεναν άγνωστες. Το λεπτό µπροστινό
αστάρωµα και το παχύτερο στρώµα γύψου στην πίσω πλευρά κάλυπταν το ξύλο, του
οποίου οι ατέλειες γεµίζονταν µε κοµµατάκια άψητου γύψου και οι ενώσεις του
λειαίνονταν περαιτέρω µε κάτι που φαίνεται να ήταν φύλλα φοίνικα, υλικό που
χρησιµοποιούσαν ευρέως σε τοπικές βιοµηχανίες για την κατασκευή καλαθιών και
στρωµάτων. Το στρώµα της τέµπερας και το χρύσωµα πάνω από την κίτρινη ώχρα
µαρτυρούσαν έναν επιδέξιο µάστορα ελληνικής εκπαίδευσης.
Τί µπορούµε να µάθουµε από τις τεχνικές και τα υλικά που χρησιµοποιούσαν
οι ντόπιοι ξυλουργοί και οι πλανόδιοι καλλιτέχνες; Πώς µπορούν αυτές οι κοπτικές
λεπτοµέρειες να συγκριθούν µε την σύγχρονη παραγωγή εικόνων στο Μοναστήρι της
Αγίας Αικατερίνης του Σινά, οι οποίες ζωγραφίζονται πάνω σε λεπτούς φορείς µε
παρόµοιο φινίρισµα στην πίσω πλευρά; Έχουν οι δύο ανόµοιες µέθοδοι παραγωγής
εικόνων, που προφανώς συνυπήρχαν, κοινές ρίζες;
Τέλος, ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος να συντηρηθεί και να ρετουσαριστει in
situ µια ιερή εικόνα, µερικώς φαγωµένη από έντοµα της ερήµου;

