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Εισαγωγή
Ο Γιώργος Γουναρόπουλος (1889-1977), υπήρξε από

τους πιο σημαντικούς εισηγητές της μοντέρνας

ζωγραφικής στην Ελλάδα και ένας από τους βασικότερους

εκπροσώπους της Γενιάς του ’30. Γεννημένος στη

Σωζόπολη στις ακτές της Μαύρης θάλασσας, ήρθε στην

Ελλάδα με την οικογένειά του ως πρόσφυγας σε ηλικία 15

ετών. Παρόλα τα οικονομικά προβλήματα που

αντιμετώπιζε, το ταλέντο του στάθηκε αρκετό για να του

εξασφαλίσει τη φοίτηση στη Σχολή Καλών Τεχνών. Μετά

το τέλος του Α’ Παγκοσμίου πολέμου, χάρη σε υποτροφία

που κέρδισε κατάφερε να πάει στο Παρίσι, σπουδαίο

καλλιτεχνικό κέντρο της εποχής. Εκεί η επίδραση των

νέων καλλιτεχνικών ρευμάτων που επικρατούσαν καθώς

και ο συγχρωτισμός του με διάσημους Ευρωπαίους

ζωγράφους συνέβαλαν στην ανάπτυξη του προσωπικού

του στυλ. Στο Παρίσι κατόρθωσε να ανοίξει το δικό του

ατελιέ και ταυτόχρονα καθιερώθηκε στην Ευρωπαϊκή

αγορά. Η ζωγραφική του Γουναρόπουλου είναι μια

ζωγραφική εντελώς πρωτότυπη, που δεν υπάρχει

πουθενά αντίστοιχό της. Για να χαρακτηριστεί θα έπρεπε

να δανειστούμε έναν όρο από μια άλλη τέχνη και να την

ονομάσουμε ποιητική ζωγραφική.

Παρουσίαση τοιχογραφιών ιερού Ναού
Ο Γ. Γουναρόπουλος αγιογράφησε τον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας

στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου κατά την περίοδο

1950-1951. Το έργο ήταν παραγγελία του βιομήχανου και

συλλέκτη Απόστολου Παπαγεωργίου.

Ο καλλιτέχνης έχει ακολουθήσει το παραδοσιακό

εικονογραφικό πρόγραμμα των ναών. Απεικονίζονται τα

εξής θέματα:

Α. Τοιχογραφίες (ελαιώδης τοιχογραφία)

Στον τρούλο ο Χριστός Παντοκράτωρ σε δόξα, που

φέρεται από δύο ζευγάρια αγγέλων, περιστοιχισμένος στα

σφαιρικά τρίγωνα από τους τέσσερεις Ευαγγελιστές

Μάρκο, Ιωάννη, Λουκά και Ματθαίο με τα αντίστοιχα

σύμβολά τους. Στην κόγχη του Ιερού η Παναγία ένθρονη

στο τύπο της Πλατυτέρας ανάμεσα σε δύο αγγέλους. Στο

νότιο κλίτος του ναού οι Άγιοι Κύρος και Ιωάννης. Στο

βόρειο κλίτος του ναού οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός. Στο

υπέρθυρο του δυτικού τοίχου ο Χριστός στον τύπο του

«Αναπεσόντος».

Β. Εικόνες τέμπλου από αριστερά προς τα δεξιά

(ελαιογραφία σε ξύλο)

Στο αριστερό βημόθυρο ο Αρχάγγελος Μιχαήλ.

Ο Άγιος Παντελεήμων, Η Αγία Τριάδα, Η Θεοτόκος.

Ο Χριστός Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Η Αγία Βαρβάρα. Στο

δεξί βημόθυρο ο Αρχάγγελος Γαβριήλ.

Στην αγιογράφηση του Ι.Ν. Αγίας Τριάδας ο

Γουναρόπουλος ακολούθησε το προσωπικό του

καλλιτεχνικό ιδίωμα και όχι την παραδοσιακή βυζαντινή

τεχνοτροπία δημιουργώντας, έτσι, το μοναδικό μοντέρνο

εκκλησιαστικό σύνολο στον ελλαδικό χώρο. Για τον λόγο

αυτό ο ναός έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο μνημείο.

Με τη ρευστότητα του χρώματος, τις μελωδικές καμπύλες

γραμμές, τον εσωτερικό φωτισμό και τη διαφάνεια των

μορφών, που αναδύονται αιθέριες και εξαϋλωμένες, ο

καλλιτέχνης δημιουργεί ένα σύνολο που αποπνέει

πνευματικότητα και υποβάλλει μια μεταφυσική

ατμόσφαιρα. Η πρόσφατη συντήρηση των τοιχογραφιών

του ναού αναδεικνύει τη χρωματική ποιότητα και την

ποιητική απόδοση των παραστάσεων.

Συμπεράσματα

Η ανάλυση των τοιχογραφιών της Αγίας Τριάδας αποκάλυψε την χρωματική παλέτα του ζωγράφου.

Στη μελέτη αυτή εντοπίστηκαν επτά χρώματα: πράσινο, κίτρινο, μπλε , άσπρο , κόκκινο, καφέ και

μωβ.

1)Το πράσινο χρώμα αναγνωρίστηκε Malachite και Cobalt Green. Τα μεγάλα ποσοστά Cu και Al

υποδεικνύουν την χρωστική του Malachite και το Co το Cobalt Green. H Raman Spectroscopy

επιβεβαίωσε τις χρωστικές αυτές χρησιμοποιώντας τις κορυφές Raman.

2)Το κίτρινο αναγνωρίστηκε ως οξείδιο του Σιδήρου, ο επονομαζόμενος Goethite.

3) Το μπλε αποτελείται είτε από την χρωστική Cobalt blue, είτε από την Prussian Blue, καθώς υψηλά

επίπεδα κοβαλτίου (Co) και σιδήρου (Fe) αντίστοιχα, ανιχνεύτηκαν.

4) Το λευκό αποτελείται από το Titanium white. Ο ζωγράφος χρησιμοποιεί την χρωστική αυτή για να

πετύχει και πιο ανοιχτές αποχρώσεις, όπως το γαλάζιο, το ανοιχτό πράσινο και ανοιχτό κίτρινο.

5)Το κόκκινο χρώμα αναγνωρίστηκε Red ochre. Κάποιες φορές αναμειγνύεται με Yellow ochre για να

αποδοθεί το πορτοκαλί χρώμα.

6)Τα υψηλά επίπεδα οξειδίων σιδήρου που εντοπίστηκαν, μαρτυρούν πως το καφέ χρώμα

αποτελείται από την χρωστική Burnt Amber, μία χρωστική που κυριαρχεί στις τοιχογραφίες της Αγίας

Τριάδας.

7) Το μωβ ορατό σε όλο τις τοιχογραφίες του Ναού, είναι μία μείξη Red ochre, Cobalt blue and

Titanium white.

Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να δοθούν απαντήσεις σε καίρια

ερωτήματα των ιστορικών τέχνης, συντηρητών έργων τέχνης και όσων ασχολούνται με την

πολιτιστική κληρονομιά.
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Μεθοδολογία in-situ μετρήσεων

Η μελέτη της τοιχογραφίας πραγματοποιήθηκε με την

πολύτιμη συνδρομή δύο μη καταστροφικών τεχνικών, των Xrf

και Raman Spectroscopy. Η συνδυαστική χρήση των δύο

μεθόδων προσφέρει ακριβή και έγκυρα αποτελέσματα, ικανά

να δημιουργήσουν μια βάση δεδομένων με απώτερο σκοπό

τον εντοπισμό άγνωστων έργων του ζωγράφου ή την

αυθεντικοποίηση πινάκων που δε φέρουν την υπογραφή του,

καθώς το έργο του έχει μελετηθεί μόνο θεωρητικά έως τώρα.

Στη μελέτη αυτή για τον εντοπισμό των χημικών στοιχείων σε

ποσοστά, καθώς και των ιχνοστοιχείων, χρησιμοποιήθηκε το

φορητό Thermoscientific Niton xlp XRF analyzer. Συνολικά

πραγματοποιήθηκαν 47 μετρήσεις με την τεχνική XRF

Spectroscopic.

Τα χρώματα που μελετήθηκαν ήταν το: πράσινο, κίτρινο,

μπλε, μωβ, άσπρο, ροζ, κόκκινο και καφέ.

Για να εντοπιστεί η χημική σύσταση της κάθε χρωστικής

χρησιμοποιήθηκε συμπληρωματικά στις μετρήσει του XRF,

στα ίδια ακριβώς σημεία, το φορητό Rockhound Delta Nu

Raman Spectometer, εξοπλισμένο με 785nm πηγή laser και

με 8 cm-1 ανάλυση. Μετρήσεις Raman spectra ελήφθησαν με

μήκος κύματος από 200cm-1 έως 2000cm-1. Για να

εξασφαλιστούν σωστές και ακριβείς Raman shift μετρήσεις.

Προηγήθηκαν τεστ βαθμονόμησης χρησιμοποιώντας την

παλέτα χρωστικών pigments checker. Το λογισμικό

SpectraGryph χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των

μετρήσεων. Στη συνέχεια η αναγνώριση της χημικής τους

σύστασης επιτεύχθηκε μέσω διεθνών databases όπως των,

Clark(UCL), Checker(Italy).
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Fig 3.Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός στο βόρειο τοίχο

Fig 4.Άγιοι Κύρος και Ιωάννης στον νότιο τoίχο
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