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Ανάπτυξη µη-καταστρεπτικής µεθόδου για την τεκµηρίωση, την
αξιολόγηση και τον έλεγχο των εργασιών συντήρησης εικόνων
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Οι εικόνες αποτελούν ένα σηµαντικότατο κεφάλαιο της πολιτιστικής κληρονοµιάς της
Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Συνεχίζουν να υπηρετούν το σκοπό τους ως
λειτουργικά αντικείµενα στη λατρεία, τα οποία βρίσκονται στις εκκλησίες ή σε
ιδιωτικές συλλογές οικογενειακών κειµηλίων. Η χρήση τους ως λειτουργικών
αντικειµένων έχει αναπόφευκτες συνέπειες στην κατάστασή τους, η οποία δεν µπορεί
να διατηρηθεί µε τρόπο ανάλογο αυτού των έργων που φυλάσσονται ή εκτίθενται στις
προστατευµένες και ελεγχόµενες κλιµατολογικές συνθήκες ενός Μουσείου ή µιας
Πινακοθήκης. Στην ειδική περίπτωση εικόνων που βρίσκονται στις εκκλησίες,
καθίσταται απαραίτητος ο τακτικός καθαρισµός και η συντήρησή τους για την
προστασία και την καλή διατήρησή τους, δεδοµένου ότι επιβαρύνονται επιπλέον, λόγω
των απαιτήσεων του τελετουργικού, από τον καπνό των κεριών ή του θυµιάµατος ή την
προσκύνηση ή τη συχνή µετακίνηση ή τη µεταφορά τους.
Κύριο µέληµα των συντηρητών εικόνων είναι το πώς να διαφυλάξουν την ακεραιότητα
και να αναπαραγάγουν την αρχική/αυθεντική εµφάνιση της εικόνας, µετά από την
περιοδική αφαίρεση του ρύπου και την ανανέωση του βερνικιού. Ο πλήρης
χαρακτηρισµός της φυσικής και χηµικής δοµής της επιφάνειας ενός έργου τέχνης ή ενός
µνηµείου είναι τεράστιας σπουδαιότητας για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή
κατάλληλης µεθοδολογίας συντήρησης. Η εµφάνιση ενός αντικειµένου εξαρτάται από
την αλληλεπίδραση του φωτός και της επιφάνειάς του. Αυτή η αλληλεπίδραση
περιλαµβάνει την εκλεκτική απορρόφηση, τη µετάδοση και τη σκέδαση του φωτός
µέσα από τη σύνθετη στρωµατογραφία που µπορεί να αποτελείται από επάλληλα
ηµιδιαφανή στρώµατα όπως κιτρινισµένα βερνίκια ή στρώµατα λαζούρας πάνω από τα
αδιαφανή χρωµατικά στρώµατα. Η χηµική σύσταση των χρωστικών ουσιών καθώς
επίσης και η µικρο-τοπογραφία / ανάγλυφο της επιφάνειας επηρεάζουν τις οπτικές
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ιδιότητες της συνολικής επιφάνειας. Οι µέθοδοι χαρακτηρισµού και τεκµηρίωσης που
εφαρµόζονται σήµερα δεν είναι πολλές φορές επαρκείς να χαρακτηρίσουν επακριβώς
και να τεκµηριώσουν πλήρως τις οπτικές ιδιότητες της επιφάνειας και κατά συνέπεια το
αισθητικό αποτέλεσµα ενός έργου.
Μια νέα µέθοδος αναπτύσσεται στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράµµατος
συνεργασίας, µε τίτλο FING-ART-PRINT για τη µη καταστρεπτική και υψηλής
ευκρίνειας λήψη δακτυλικού αποτυπώµατος των αντικειµένων της τέχνης και της
πολιτιστικής κληρονοµιάς. Το δακτυλικό αποτύπωµα συνίσταται σε συνδυασµό
στοιχείων τραχύτητας (τοπογραφία) και φασµάτων συντελεστή ανάκλασης ("χρώµα")
ενός ή περισσότερων επιλεγµένων από τον χρήστη περιοχών της ζωγραφικής
επιφάνειας, που µετρούνται σε κλίµακα µικροµέτρου. Σε αυτήν την κλίµακα, τέτοιες
πληροφορίες είναι µοναδικές για το αντικείµενο. Η µεθοδολογία FING-ART-PRINT
δεν παρέχει µόνο µια ιδανική µέθοδο µη καταστρεπτικής ταυτοποίησης και ελέγχου
αυθεντικότητας πολύτιµων αντικείµενων της τέχνης και της πολιτιστικής κληρονοµιάς`
σε αυτήν την ανακοίνωση προτείνεται η µέθοδος να εφαρµοστεί επίσης για την
τεκµηρίωση και την αξιολόγηση των εργασιών συντήρησης στις εικόνες. Οι πρώτες
πειραµατικές µετρήσεις σε εικόνες έχουν δείξει ότι η τοπική τραχύτητα σε συνδυασµό
µε τη φασµατική ανάκλαση (χρώµα) παρέχουν αξιόπιστες παραµέτρους µέτρησης για
την έρευνα οποιασδήποτε αλλαγής των ιδιοτήτων επιφάνειας -φυσικών (οπτικών) και
χηµικών- που οφείλονται στη γήρανση από περιβαλλοντικούς παράγοντες ή από
ακούσιες ή εκούσιες επεµβάσεις. Η εν εξελίξει ερευνητική εργασία στοχεύει να
καθιερώσει

την

τεχνική

FING-ART-PRINT

ως

τµήµα

της

τυποποιηµένης

επιστηµονικής µεθοδολογίας που εφαρµόζεται από τους συντηρητές για την κατάλληλη
επιλογή των υλικών που χρησιµοποιούνται στον καθαρισµό και τη στερέωση ή
ανανέωση του βερνικιού των εικόνων.
Αυτή η εργασία περιλαµβάνει: (α) πειραµατικές µετρήσεις σε πρότυπα δείγµατα
προκειµένου να συγκριθεί η επίδραση των διάφορων τύπων βερνικιών στο χρώµα και
την τραχύτητα της ζωγραφικής επιφάνειας, (β) εφαρµογή της προφιλοµετρίας µε
οµοεστιακό µικροσκόπιο και λευκό φως για την τεκµηρίωση της τραχύτητας είτε των
στρωµάτων βερνικιών είτε της επιφάνειας των υποκείµενων χρωµατικών στρωµάτων,
(γ) εκτίµηση της επίδρασης της γήρανσης στην υφή, τη σύσταση και το χρώµα της
επιφάνειας των έργων.

