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Η πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 1453 σηµατοδοτεί την αρχή µιας από τις
πιο σηµαντικές περιόδους της Ελληνικής Ιστορίας της Τέχνης. Η Μεταβυζαντινή
περίοδος, η οποία διήρκησε έως την ίδρυση του πρώτου Ελληνικού κράτους, υπήρξε
η µεταβατική περίοδος όπου η τέχνη της θρησκευτικής ζωγραφικής σε ξύλο, µέσα
από έντονες δυτικές επιδράσεις, αλλάζει σταδιακά ύφος: από θρησκευτικό σε
κοινωνικό. Συγχρόνως, η τεχνική διαφοροποιείται: ο καλλιτέχνης αλλάζει το µέσο
έκφρασης και στη θέση της αυγοτέµπερας σε ξύλινο υπόστρωµα εισάγει την
ελαιογραφία σε µουσαµά. Επιπλέον, οι πολιτισµικές επιδράσεις επέφεραν αλλαγή και
στους εικονογραφικούς τύπους: ο καλλιτέχνης ξεφεύγει από τους αυστηρούς
βυζαντινούς κανόνες απεικόνισης και αποκτά ελευθερία έκφρασης.

Το 2004 ένας ιδιώτης δώρισε την εικόνα ¨Στέψη της Παναγίας¨ στην ιερά Μονή του
Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτµο. Η εικόνα, σύµφωνα µε την επιγραφή και
τα αρχεία, κατασκευάστηκε το 1474, πιθανόν από Βενετό καλλιτέχνη. Οι
εικονογραφικοί τύποι φαίνονται να ακολουθούν τις βασικές αρχές της Μπαρόκ
ζωγραφικής: τα φωτεινά χρώµατα, το έντονο βλέµµα και στάση, τη λεπτοµερή
απόδοση των ενδυµάτων και τη νατουραλιστική αποτύπωση της Μητέρας και του
Θείου Βρέφους.
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Το έργο έχει φιλοτεχνηθεί πάνω σε ξύλινο φορέα µε αυτόξυλη κορνίζα. Φέρει

γύψινη προετοιµασία και στην οπίσθια όψη του υπάρχει µια µεταλλική πλακέτα. Η
εικόνα δεν ήταν σε καλή κατάσταση, ενώ παρουσίαζε σηµαντικά προβλήµατα στο
υπόστρωµα της, δηµιουργώντας έτσι µια σειρά προβληµάτων όσον αφορά τη
διατήρηση και έκθεσή της.
Το έργο προσεγγίσθηκε από δύο πλευρές: τη φυσικοχηµική, προκειµένου να
κατανοηθεί η τεχνική και τα υλικά κατασκευής, και τη συντήρηση, προκειµένου να
καταγραφεί η κατάσταση του αντικειµένου και να ακολουθηθεί η κατάλληλη µέθοδος
θεραπείας.
Στην συγκεκριµένη ανακοίνωση, θα παρουσιασθούν τα αποτελέσµατα και των
δύο προσεγγίσεων, µε σκοπό να δοθεί µια ολοκληρωµένη εικόνα του έργου και της
περιόδου που αντιπροσωπεύει.

Φυσικοχηµική Έρευνα & ∆ιαδικασία Συντήρησης
Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στον χαρακτηρισµό των χρωστικών και
του συνδετικού µέσου του ζωγραφικού στρώµατος της εικόνας, προκειµένου να
κατανοηθεί η τεχνική του καλλιτέχνη.
Παράλληλα, γίνεται µελέτη των επιδράσεων των δυτικών επιρροών στην
τεχνική και στα ζωγραφικά χαρακτηριστικά, µέσα από σύκριση των βυζαντινών και
δυτικών ζωγραφικών προτύπων.
Η µεθοδολογία φυσικοχηµικής έρευνας βασίστηκε τόσο στην περιπλοκότητα
της ανάλυσης ενός δείγµατος ζωγραφικής, όσο και στον περιορισµό του µεγέθους του
δείγµατος, προκειµένου να εξασφαλιστεί το µέγιστο ποσοστό πληροφοριών από κάθε
δείγµα προς ανάλυση. Έτσι, κρίθηκε σκόπιµο να ξεκινήσει η ανάλυση των δειγµάτων
από µη-καταστρεπτικές µεθόδους, όπως SEM-EDX και mFTIR, προκειµένου να
παρθεί ένα πρώτο σετ αποτελεσµάτων πριν προβούµε σε µια καταστρεπτική µέθοδο,
όπως η αέρια χρωµατογραφία που αποδεικνύεται η πλέον κατάλληλη µέθοδος για τον
θετικό χαρακτηρισµό του οργανικού µέσου.
Από την άλλη πλευρά, η κατάσταση του έργου καταγράφηκε πλήρως και, σε
συνδυασµό µε τις πληροφορίες που έδωσε η φυσικοχηµική µελέτη, αποφασίστηκε η
µεθοδολογία συντήρησης. Ο σκοπός της συντήρησης ήταν η διατήρηση της
καλλιτεχνικής και ιστορικής ακεραιότητας της εικόνας και η επιβράδυνση της
διαδικασίας φθοράς. Το εργαστήριο συντήρησης ακολούθησε τους κώδικες ηθικής,
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όπως αυτοί ορίζονται από τα διεθνή ινστιτούτα, που είναι: η ελάχιστη επέµβαση και η
χρήση αντιστρεπτών υλικών.

