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Γενληνινγία Σπληήξεζεο μύιηλωλ ηερλνπξγεκάηωλ: από ηελ ηερλνινγία ηνπ 

μύινπ κέρξη ηε κνπζεηαθή εξκελεία ηνπ 
Κσλζηαληίλνο Σηνππάζεο, ΤΔ Σπληεξεηήο Έξγσλ Τέρλεο &  ΜΑ Μνπζεηνιφγνο 

&  MSc  Eπηζηεκψλ Αγσγήο, Υπ. Πνιηηηζκνχ (kstoupathis@culture.gr) 

 

Α. Ο νξηζκόο θαη ε ζηνρνζεζία ηεο ζπληήξεζεο θαηά C.  Brandi  

Γελ είλαη ηπραίν φηη ν φξνο «ζπληήξεζε» έρεη πξσηίζησο ζπλδεζεί κε ηελ  

αλζξψπηλε πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ελφο αληηθεηκέλνπ ην 

νπνίν ζπλδέεηαη κε ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. Όπσο  δηαηχπσζε ν Ιζηνξηθφο C. 

Brandi ε ζπληήξεζε είλαη ην αληίθηππν ηεο επέκβαζεο ζε έλα πξντφλ πνπ έρεη παξάμεη 

ν άλζξσπνο (Brandi,1957).  

Δηδηθφηεξα, ε έλλνηα ηεο ζπληήξεζεο έξγσλ ηέρλεο θαη ε επηζηεκνληθή 

ζπκβνιή ηεο, ζπλνςίδνληαη ζηε «Θεσξία ηεο Σπληήξεζεο», θείκελα πνπ αλάγνληαη 

ζηνλ C. Brandi ην 1963, σο κία βαζηθή θηινζνθία πξαγκάησζεο, έλδεημεο θξνληίδαο 

ησλ έξγσλ ηέρλεο θαη κλεκεηαθψλ ζπλφισλ (Brandi, 1963). Δζηηάδεη, ζηελ ζεψξεζε 

αμηψλ ζε θηλεηά θαη αθίλεηα κλεκεία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηα νπνία θάζε 

κεηαγελέζηεξε ρξνληθά επέκβαζε θξνληίδαο αμηνινγείηαη σο παξέκβαζε ζην 

απζεληηθφ έξγν. Πφζν κάιινλ, φηαλ δελ απνηειεί απνθιεηζηηθά κάξηπξα ηεο πνξείαο 

ηνπ ζηνλ ρξφλν αιιά κία λεφηεξε πξαθηηθή «θαιισπηζκνχ» ηνπ, απφ ηνλ άλζξσπν. 

Φξνληίδα κε ακθηζβεηήζηκα απφ πιεπξάο δενληνινγίαο θαη αηζζεηηθήο, απνηειέζκαηα 

(Γαβξηειίδε, 2000). 

H Θεσξία ηνπ Brandi γηα ηε ζπληήξεζε θαίλεηαη λα αθνπγθξάδεηαη ηε 

θηινζνθία ησλ Croce (1985) ηνπ νπνίνπ ήηαλ καζεηήο θαη ηνπ P. Philippot γηα ηελ 

ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ ηέρλεο. Ωζηφζν, δηαθαίλεηαη φηη ν (άκεζνο) ζθνπφο ηεο 
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ζπληήξεζεο, είλαη ε δηαηήξεζε ησλ πιηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ ηέρλεο: πξσηίζησο, ε 

ίδηα ε ζπκβνιή ηεο ζπληήξεζεο εθδειψλεηαη, έρνληαο δηθνξνχκελν πεξηερφκελν αθνχ 

απαληάηαη: α)σο πξάμε πνπ ζηνρεχεη ζε επαλαθνξά ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ βηνκεραληθψλ 

πξντφλησλ ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε, ή β)σο επέκβαζε δηαηήξεζεο ησλ έξγσλ 

ηέρλεο, ζε αληηθείκελα αηζζεηηθήο ζεκαζίαο κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο κέξηκλαο θαη 

θξνληίδαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξάδεηγκα εθζέκαηνο (ηόξλνπ) ζην 

Μνπζείν ηεο Σηβηηαλίδεηνπ Σρνιήο. Η 

απνθαηάζηαζε ελόο κεραλνθίλεηνπ βηνκεραληθνύ 

αληηθεηκέλνπ έρεη απαζρνιήζεη έληνλα ηελ 

επηζηεκνληθή θνηλόηεηα ηα ηειεπηαία ρξόληα  

(αξρείν Κ.Σηνππάζε 2022). 

 

 

 

 

 

 

Καηά δεχηεξν ιφγν, γηα ηνλ  Brandi, ε ηδηαίηεξε δηαδηθαζία δηαθνξνπνίεζεο 

ησλ έξγσλ ηέρλεο απφ ηα ππφινηπα πξντφληα ή ηερλνπξγήκαηα πνπ παξάγεη ν 

άλζξσπνο νθείιεηαη ζε κία δηαδηθαζία θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπο. Γηαθνξνπνηνχληαη 
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θαζψο ζπλδένληαη κε ηε ζπλείδεζε ηνπ αηφκνπ θαη ην ππνθεηκεληθφ ηνπ θξηηήξην. Γηα 

απηφ ηνλ ιφγν, ε έλλνηα ηεο δηάζσζεο γίλεηαη πιένλ επηηαθηηθή, φηαλ ε ζπληήξεζε 

ππνδειψλεη κία αλάγθε θαη έλδεημε  «δηαηήξεζεο, ζεβαζκνχ θαη θξνληίδαο», ησλ 

αγαζψλ ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ζηηο λεφηεξεο γεληέο: αλαζηήισζε 

σο επαλαηνπνζέηεζε ησλ ηκεκάησλ, απνθαηάζηαζε σο ζπκπιήξσζε-επαλαθνξά 

(Παπινγεσξγάηνο, 2003, 32). 

Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, ν φξνο «ζπληήξεζε» θαίλεηαη λα είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλνο κε ηελ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα δηαηεξήζεη κία ηδηαίηεξε ζηάζε σο 

πξνο ην έξγν ηέρλεο,  κία «πνηνηηθή επέκβαζε» πνπ πεγάδεη απφ ηελ 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ, κε έκθαζε ζην «θαίλεζζαη». Λακβάλεηαη θαηά ηνλ Brandi 

ππφςε, φρη κφλν ε χιε ηνπ έξγνπ αιιά θαη ε «αηζζεηηθή θαη ηζηνξηθή αμία» φηαλ 

θαλεξψλεηαη ζηελ αλζξψπηλε ζπλείδεζε ηνπ ζεαηή (Γαβξηειίδε, 2001). Γεδνκέλεο ηεο 

αμίαο ζέαζεο,  ηδηαίηεξε κλεία δίδεηαη ζηε θπζηθή κνξθή ηνπ μχιηλνπ αληηθεηκέλνπ ζην 

πεξηβάιινλ θαζψο γίλεηαη αληηιεπηφ  σο «κνξθή θαη εηθφλα» αιιά θαη θνζκηθά, 

αγγίδνληαο ηε ζπλείδεζε ηνπ ζεαηή.  

Καηά ηξίην ιφγν,  ε θηινζνθία ηνπ Brandi, ζε αληίζεζε κε ηνλ Heidegger (o 

νπνίνο αλάγεη ηελ νληνινγία ηνπ έξγνπ ηέρλεο ζηελ απνθάιπςε ηεο Αιήζεηαο ηoπ), 

πξνζεγγίδεη ην έξγν ηέρλεο  κεζνδνινγηθά-αλζξψπηλε κέξηκλα σο πξνο ηνλ ρψξν-

ρξφλν: κε ηε ζπληήξεζε λα ζπλδέεηαη  κε ηελ αλαγλψξηζε, ηε θαηλνκελνινγία θαη 

αηζζεηηθή ηνπ έξγνπ ηέρλεο  αιιά  εζηηάδνληαο έληνλα  ζηελ αλάγθε δηαηήξεζεο κία 

«astanza» -ρξνληθή απνρή απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Meraz, 2010). Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζεκαληηθφ κέξνο ηεο θηινζνθίαο ηνπ γηα ηε ζεσξία ηεο ζπληήξεζεο ζπλάδεη κε ηελ 

δηαζχλδεζε ηεο ηέρλεο κε ηελ παξαγσγή εκπεηξηψλ, φπσο πξσηίζησο  δηαηχπσζε ν J. 
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Dewey (1934), φηαλ ζπλέδεζε ην έξγν ηέρλεο κε ηελ εκπεηξία. Αλαθνξηθά κε ηελ 

πξναλαθεξφκελε  δηαζχλδεζε ε Alanis (2019), ηζρπξίδεηαη φηη ν Brandi ζπγθιίλεη πξνο 

ηνλ πξαγκαηηζκφ ηνπ Dewey, ηελ αλάγθε κία ζσζηήο εξκελείαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

έξγνπ ηέρλεο.  

 

Η ζέαζε ελόο έξγνπ ηέρλεο δελ απνηειεί κόλν εμνηθείωζε κε ηελ αλαπαξάζηαζε ελόο ηνπίνπ 
αιιά κέξνο κίαο εκπεηξίαο -κεηάβαζεο ηνπ ζεαηή ζε έλα άιιν «πεξηβάιινλ» κέζω ηνπ κνπζείνπ θαη ηεο 

δεκόζηαο έθζεζεο.  (αξρείν Κ. Σηνππάζε 2021). 

 

 

Β. Βαζηθέο αξρέο ηεο Θεωξίαο Σπληήξεζεο ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε  

Βάζεη ηεο θηινζνθηθήο ελαηέληζεο ηνπ έξγνπ θαη ηελ ππνθεηκεληθφηεηα, ν 

δηπισκαηνχρνο ζπληεξεηήο μχινπ ζα πξέπεη  λα θαηέρεη ηα απαξαίηεηα εθπαηδεπηηθά 

εθφδηα, θξηηηθήο ή θηινζνθηθήο ζεψξεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ/έξγνπ ηέρλεο φπσο θαη 

δεμηφηεηεο θαηαζηνιήο ηεο θζνξάο.  Τν γεγνλφο φηη ν δηπισκαηνχρνο ζπληεξεηήο δελ  

πξέπεη λα είλαη κφλν κπεκέλνο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο, ρεκεία,  ηζηνξία ηεο ηέρλεο ή 

ηέρλε ηνπ design αιιά θαη λα δηαθαηέρεηαη απφ ηθαλφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο, θαίλεηαη 
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θαη απφ ηε ζεκαζία πνπ δίλεηαη σο πξνο ηε  δηαηήξεζε ηεο χιεο-θαηαζθεπήο θαη 

δνκήο ηνπ έξγνπ πνπ θαιείηαη λα δηαζψζεη κε βάζε ην ηζηνξηθφ αίηεκα (Βrandi,2001; 

Γαβξηειίδε, 2001).  

Καηά δεχηεξν ιφγν, ην αίηεκα πνπ δηαθπβεχεηαη  αθνξά ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ 

αηζζεηηθήο  απνθαηάζηαζεο πνπ ζα είλαη νπδέηεξεο σο απάληεζε ζην «αηζζεηηθφ» 

αίηεκα: ηα απνιεζζέληα ηκήκαηα (ην απνθαινχκελν «θελφ», νη ειιείςεηο πνπ 

ππάξρνπλ ζην έξγν) λα απνθαηαζηαζνχλ κε έλαλ ηξφπν πνπ ζα νκνγελνπνηήζεη ηε 

κνξθή κε ην ζρήκα, κε ην ίδην ην θφλην φπσο δηαδξακαηίδνληαη ή ζπκπξάηηνπλ ζην 

αληηθείκελν. Βαζηθφ κέξνο ησλ αλαδεηήζεσλ απηψλ, βαζίδνληαη  ζε αλαιχζεηο θαη 

εκπεηξίεο απφ ηε ζεσξία Gestalt, ηε κνξθηθή ςπρνινγία, ηνπ ηξφπνπ πνπ 

αλαγλσξίδνπκε, αληηιακβαλφκαζηε αιιά θαη ζπιιακβάλνπκε ηελ ελφηεηα ή νπηηθή ηνπ 

έξγνπ ηέρλεο. Τη ζπκβαίλεη π.ρ. ζε έλα αληηθείκελν κε ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ φηαλ 

απνπζηάδνπλ ηκήκαηα ηνπ; Πσο ν  εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα αλαπηχμεη ηελ ελεξγφ ή 

θξηηηθή ζθέςε ηνπ ψζηε λα πξνβεί ζηελ παξεκβαηηθή ζπληήξεζε; Η ζεκειίσζε κίαο 

βαζηθήο ζεσξίαο ζπληήξεζεο απφ ηνλ  Brandi σζηφζν βαζίζηεθε θαη ζηελ αξρή, φηη, 

αθφκε θαη ε ειαρίζηε επέκβαζε ζην έξγν ηέρλεο (π.ρ.   μχιηλνο θαζξέπηεο, θαζέια, 

μχιηλν αθξφπξσξν) ή κλεκείν (π.ρ. έλα μχιηλν ηέκπιν ζε κία εθθιεζία)  κπνξεί λα 

εθιεθζεί  πξαθηηθά, σο κία ελέξγεηα πνπ βαζίδεηαη ζε "ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο". Ο 

αληίθηππνο φκσο είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηνλ εμειηζζφκελν βίν ηνπ έξγνπ ηέρλεο. 

Σπλεπψο, αλεμαξηήησο ηεο αλάγθεο ελεξγνπνίεζεο ηεο ζπλείδεζεο, 

επηπξφζζεηα, ε ζπληήξεζε δηαζθαιίδεη ηε «δπλεηηθή ελφηεηα» ηνπ έξγνπ 

ηέρλεο/αληηθεηκέλνπ: ε ζπληήξεζε θαίλεηαη λα «απνηειεί κία κεζνδνινγηθή ζηηγκή» 

θαηά ηελ νπνία ην έξγν ηέρλεο αλαγλσξίδεηαη  ζηε ζσκαηηθή θαη πιηθή ηνπ ππφζηαζε, 
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ζηελ ηζηνξηθή θαη αηζζεηηθή ηνπ θχζε, θαηά ηελ πνξεία κεηάβαζεο πξνο ην κέιινλ. Σε 

απηή ηε δηαδηθαζία ηα πιηθά ζπληήξεζεο πξέπεη λα είλαη αλαζηξέςηκα 

(Κνπηζνγηάλλεο, 1990). Με ζθνπφ ν ζπληεξεηήο λα απνθαηαζηήζεη ηελ ελφηεηα ρσξίο 

λα νδεγεί ζε αηζζεηηθή ή ηζηνξηθή εμαπάηεζε ηνπ ζεαηή-ρσξίο λα πξνζβάιιεη ή 

κεηαπνηεί ην αληηθείκελν, νχηε λα  ζβήλεη ηα ίρλε ηνπ ρξφλνπ πάλσ ζην έξγν (Brandi, 

2001; Βrandi, 1996).  

 

Παξάδεηγκα αηζζεηηθήο απνθαηάζηαζεο θεξακηθνχ ζχκθσλα κε ηε ζεσξία Gestalt φπνπ παξέρεηαη ε 
ελφηεηα ηεο θφξκαο, ηεο αηζζεηηθήο θαη κνξθήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ελψ είλαη επδηάθξηηε ε ζπκπιήξσζε ηνζ 

(αξρείν Κ. Σηνππάζε) 

 

Eθ ησλ πξαγκάησλ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπληήξεζε είλαη ε 

πξνθαηαξθηηθή ηεθκεξίσζε ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ 

ζπληεξεηή: 

α)Σε επαγγεικαηηθφ επίπεδν, ε εμέηαζε, ζπλδπάδεηαη κε ηελ ηεθκεξίσζε  πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ν ζπληεξεηήο ζην έξγν ηέρλεο, πξνθεηκέλνπ λα ην αμηνινγήζεη δνκηθά 

θαη ηερληθά. α)ζε επίπεδν κειέηεο ηνπ πιηθνχ ή ηεο ηερληθήο θαηαζθεπήο (ηαπηνπνίεζε 

μχινπ, ζπλαξκνιφγεζε, ρξνληθή αλαγσγή ζε επίπεδν γλεζηφηεηαο θαη ηζηνξηθφηεηαο),  
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β)ζε επίπεδν ζθνπνχ δεκηνπξγίαο ηνπ,  ή γ)ηεθκεξίσζεο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο 

(θαιή, κέηξηα, θαθή, επείγνπζα-ελ εμειίμεη θζνξά π.ρ. απφ ζαξάθη) κε ζθνπφ ηελ 

εμεχξεζε εθηθηψλ θαη πηζαλψλ ιχζεσλ=ηξφπσλ ή ηερληθψλ απνθαηάζηαζεο.  

δ)Σε πεξίπησζε πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ξπζκίδεη ην κηθξνθιίκα έθζεζεο ή 

απνζήθεπζεο φπσο Σρεηηθή πγξαζία (Rh%), Θεξκνθξαζία (T), αθηηλνβνιίεο (UV/IR θαη 

νπηηθφ θάζκα/lux), ερεηηθέο εληάζεηο (db)  γηα λα απνθεπρζνχλ πεξεηαίξσ αιιαγέο 

φγθνπ, νμεηδψζεηο, πδξνιχζεηο θιπ, θπζηθνρεκηθέο κεηαβνιέο ζηηο ζπιινγέο.  

 

 

Πιαζηηθή παξακόξθωζε θαη ξεγκάηωζε μύινπ ζηα ζεκεία ηωλ ξόδωλ πνπ νθείιεηαη 

 ζε ζεξκν/πγξαζηαθέο δηαθπκάλζεηο ηνπ κηθξνθιίκαηνο  έθζεζεο θαη δηαηήξεζεο 

(αξρείν Κ. Σηνππάζε) 

 

Γ. Τα «ίρλε ηνπ ρξόλνπ» ζε ζρέζε κε ηε δενληνινγία  

Η ζπληήξεζε θαηά ηνλ Brandi ζέβεηαη ην απζεληηθφ ζηνηρείν φζν θαη ηα ίρλε 

ηνπ ρξφλνπ πάλσ ζην έξγν ηέρλεο (κεραληθέο ή θπζηθέο θζνξέο ζην μχιν, αηζζεηηθέο 
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παξεκβάζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο θφξκαο, θ.ά.).  Καηά ηνλ ίδην,  κέζα απφ ηελ 

αμηνιφγεζε φπνησλ θζνξψλ ηνπ ή  κεηαγελέζηεξσλ αηζζεηηθψλ επεκβάζεσλ ή 

παξεκβάζεσλ πνπ έρνπλ αμία ηζηνξηθή, ζήκεξα, θαζφηη ππνδειψλνπλ ηελ πνξεία ηνπ 

έξγνπ ζηνλ ρξφλν (Βrandi 2005,80). Καηά δεχηεξν ιφγν ε ζπληήξεζε ζηνρεχεη «λα 

επαλαθέξεη ρξνληθά ζην πξνζθήλην ην αληηθείκελν» κε φια ηα ζεκαίλνληα θαη 

ζεκαηλφκελα λνήκαηα ή ηελ νπζία ηνπ. Η ζπληήξεζε λνκηκνπνηείηαη σο γεγνλφο αιιά 

θαη σο ελέξγεηα  ηνπ ζπληεξεηή (Κνπηζνγηάλλεο, 1990).  

Ο Κψδηθαο Αζθήζεσο επαγγέικαηνο (2000) απνηειεί ζεκειηψδεο θείκελν 

ζπζηάζεσλ επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πξναλαθεξφκελεο 

αξρέο, ζα πξέπεη κνπζεηνινγηθά λα καο απαζρνιήζεη ε ζρέζε πνπ ζα αλαπηχμεη ν 

επηζθέπηεο ελφο κνπζείνπ κε ην μχιηλν έθζεκα:  Δηδηθφηεξα, λα ηεξείηαη ε  αξρή  πσο ε 

ζπληήξεζε πξέπεη λα απνθαηαζηήζεη πέξα απφ ηελ χιε  ην λφεκα-ζχκβνιν,  ή λα 

εκπιέμεη ςπρνζπλαηζζεκαηηθά ηνλ ζεαηή. Η εγξήγνξζε ησλ αηζζήζεσλ πνπ ππεξεηεί ε 

ίδηα ε ηέρλε (π.ρ. μπινγιππηηθή). Η «δηαίζζεζε» ηνπ αηφκνπ βαζίδεηαη ζε 

ζπλαηζζήκαηα πάζνπο, επραξίζηεζεο  θαη αληηδξάζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε 

θφξκα ηνπ έξγνπ ηέρλεο θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ (Croce, 1985,119-121).   

 

Γ. Η δηδαζθαιία ηεο Γενληνινγίαο ζπληήξεζεο ωο πξάμε θξνληίδαο, κε  

πξνζωπηθή θαη θνηλωληθή επζύλε 

Η επηζηήκε ηεο ζπληήξεζεο έξγσλ ηέρλεο θαηά ηνλ Wharton (2015) έρεη 

δηαρσξηζηεί φζνλ αθνξά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ζε δχν θαηεπζχλζεηο 

εηδίθεπζεο : κία ησλ ζπληεξεηψλ επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο κε θπζηθνρεκηθέο 

κεζφδνπο πνπ δηεξεπλνχλ ηα πιηθά θαη ηηο ηερληθέο θαηαζθεπήο (Science conservators) 
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θαη ησλ ζπληεξεηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αηζζεηηθή απνθαηάζηαζε (Aesthetic 

conservators), αθνχ εμεηάζνπλ κε αηζζεηηθά θξηηήξηα θαη αμηνινγήζνπλ δεδνκέλα 

θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο κέζα απφ ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. 

 

 

Πεξίπηωζε κηθξνζθνπηθήο κειέηεο-κεγέζπλζεο  ζεκείνπ ζξαύζεο μύιηλεο θαβίιηαο ζε μύιηλν 

έπηπιν. Η ηεθκεξίωζε ελόο κνπζεηαθνύ αληηθεηκέλνπ απνηειεί απνζηνιή ηνπ ζπληεξεηή πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηωζνύλ θαη λα επεμεγεζνύλ ηα αίηηα θζνξάο θαη λα αθνινπζήζεη ε ζπληήξεζε. (αξρείν Κ. 

Σηνππάζε). 

 

Οη δηδάζθνληεο ζηνλ ηνκέα ηεο ζπληήξεζεο ζηα Παλεπηζηήκηα, βηψλνπλ ηε 

δηδαζθαιία σο κία εκπεηξία, κία εζηθή δέζκεπζε αιιά θαη πξαθηηθή επζχλε απέλαληη 

ζηνπο θνηηεηέο. Ιδηαίηεξα κεγάιε έκθαζε δίδεηαη ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζεσξίαο 

ηεο ζπληήξεζεο φζν θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ εθθνιαπηφκελνπ 

ζπληεξεηή. Όπσο αλαθέξεη ε Henderson (2016) ε εθπαίδεπζε ζηε ζπληήξεζε κπνξεί 

λα εκπιέθεη ηνλ δηδαζθφκελν: 
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α) ζε εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο θαη ηερληθέο, ή  

β)ζε αθαδεκατθά πξνγξάκκαηα πνπ ζπλδένπλ ηε ζεσξία ηεο ζπληήξεζεο κε 

ηελ πξαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο.   

 

Πεξίπηωζε ρεκηθνύ θαζαξηζκνύ άλω επηθάλεηαο αζηηθνύ ηξαπεδηνύ. Γηαθξίλνληαη 4 ελωκέλα 

θύιια θαπιακά. (αξρείν Κ. Σηνππάζε) 

 

Η ζπγγξαθέαο νκνίσο αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη ε πξνζθνξά ησλ 

ζπληεξεηψλ θαηά ηελ θνηλσλία είλαη εθάκηιιε ηνπ ξφινπ ησλ ηαηξψλ ή πηιφησλ νη 

νπνίνη κάρνληαη θαζεκεξηλά ζην ρξφλν, δεζκεχνληαη θαη αθηεξψλνληαη ζε ζηφρνπο θαη 

πξνζδνθίεο. Όρη κφλν ιφγσ ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπο, ηεο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο αιιά 

θαη ηεο θνηλσληθήο ηνπο απνζηνιήο. 

 Αληίζεηα, ζηελ παξνρή θξνληίδαο-ζπληήξεζεο ζηα αληηθείκελα ε αλάγθε 

εμπγίαλζεο ηνπο πξνέξρεηαη φρη κφλν απφ ηελ αλάγθε λα απνθαηαζηαζεί ην 

αληηθείκελν αιιά λα αλαδεηρζεί κνπζεηνινγηθά θάζε πνιηηηζκηθή αμία πνπ ηνπ 

αλάγεηαη, ζεζκηθά θαη αμηαθά-απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία. Έηζη, ν θνηηεηήο πνπ 
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εθπαηδεχεηαη «πσο» ζα ζπληεξήζεη έλα αληηθείκελν- ελζαξξχλεηαη ζην λα αλαπηχμεη 

δεμηφηεηεο. Η ηαθηηθή απηή είλαη εθηθηή «θαηαζηξψλνληαο» θαη επηλνψληαο 

ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ζπληήξεζεο (Ηenderson, 2016,100).  

Μία άιιε ηνπνζέηεζε είλαη απηή ηνπ  Munoz-Vinas (2015), πνπ εθθέξεη ηελ 

άπνςε πσο  «ην έξγν ηέρλεο δελ είλαη παλνκνηφηππν αιιά κνλαδηθφ» αθφκε θαη αλ 

παξαρζεί απφ ηνλ ίδην θαιιηηέρλε, κε ηελ ίδηα ηερληθή. Τν πξφβιεκα γηα ηε ζπληήξεζε 

είλαη πσο ηδηαίηεξε έκθαζε δίλνληαλ πάληα ζηηο αλάγθεο θαη πξνηηκήζεηο ή ην γνχζην 

ησλ αλζξψπσλ γηα ην πσο πξέπεη λα θαίλεηαη ην έξγν ηέρλεο θαη φρη ζηα πξνβιήκαηα 

ή θζνξέο ησλ ίδησλ ησλ έξγσλ θαηά ηε δηαδηθαζία θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο. (Munoz-

Vinas, 2015).  

 

Σπκπεξάζκαηα 

  Αλαινγηδφκελνη ζήκεξα, ηελ αλάγθε ηεο λέαο κνπζεηνινγίαο λα δηεπξχλεη ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ θαιιηηέρλε - έξγνπ ηέρλεο (πνκπνχ) θαη κνπζεηαθνχ επηζθέπηε 

(απφδέθηε) πνπ πξνζιακβάλεη ην κήλπκα ή ηνλ ζπκβνιηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε έλλνηα 

ηνπ λνήκαηνο πνπ θαιείηαη ν ζπληεξεηήο λα δηαηεξήζεη κέζα απφ ηε θξνληίδα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ππφθεηηαη ζε λέεο πξαθηηθέο. Δπεθηείλεηαη απφ ηε ζπληήξεζε ζε κία 

επαλέληαμε  ησλ «παιαηψλ» αληηθεηκέλσλ πνπ ζήκεξα απνθαινχληαη «αληίθεο ή 

ηζηνξηθά αληηθείκελα, θεηκήιηα» , ζε κία πξννδεπηηθή θαη αηζηφδνμε νπηηθή (Νηαινχθα, 

θ.ά., 2000,13).  

Όζν θαη αλ ε πιηθφηεηα ε ηζηνξηθφηεηα θαη ην αηζζεηηθφ αίηεκα ηνπ Brandi 

απνηεινχλ αθνξκή θαη θίλεηξν ζηνραζκνχ γηα ηελ πξάμε ηεο  ζπληήξεζεο, ε εζηίαζε 

ζε κία ηδαληθή κνξθή ηνπ έξγνπ, κφλν σο  πξντφλ κίαο κεηακνληέξλαο ζεψξεζεο 
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κπνξεί λα εθιεθζεί: ην αλέθθξαζην θάιινο πνπ ζπγθηλεί ηνλ ζεαηή φηαλ ηαπηίδεηαη κε 

ηνλ ζείν λνπ ή ηνλ δεκηνπξγφ (μπινπξγφ-μπινγιχπηε-επηπινπνηφ-θαιιηηέρλε) ζα 

απαζρνιήζεη ηνλ επηζθέπηε ελφο κνπζείνπ γηα λα αλαθαιχςεη ην ππεξβαηηθφ ζηνηρείν 

πνπ πξαγκαηψλεη ην έξγν ηέρλεο ή πνην είλαη ην ελλνηνινγηθφ ηνπ πεξηερφκελν. Π.ρ. 

φζν έλα μχιηλν εθθιεζηαζηηθφ αληηθείκελν ππεξεηεί έλαλ ζθνπφ ππφζηαζεο είλαη έλα 

αληηθείκελν κε αηζζεηηθή αιιά θαη ιεηηνπξγηθή αμία. Ο μχιηλνο θνξέαο κίαο θνξεηήο 

εηθφλαο ππεξεηεί ην πξνζθχλεκα ηεο, ηε κεηαθνξά ηεο γηα ιατθά πξνζθπλήκαηα, σο 

κεηνπζίσζε ηνπ ππεξβαηηθνχ πνπ δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ πηζηνχ κε ην Θείν.  

Έλα μπιφγιππην εθθιεζηαζηηθφ αληηθείκελν π.ρ. επηηάθηνο ππεξεηεί κία ζπγθεθξηκέλε 

δνγκαηηθή θαη κπζηεξηαθή πξαθηηθή αιιά ζπλάδεη κε έλα εζηκνηππηθφ πιαίζην. 

Αληίζηνηρα, έλα  μχιηλν ρνπιηάξη κπνξεί λα είλαη έλα θνπηάιη γηα ζνχπα εθ φζνλ 

ππεξεηεί ζθνπφ βξψζεο, εξγαιείν ή ηζηνξηθφ ηεθκήξην. Δλίνηε έλα μχιηλν κνπζηθφ, 

ερεηηθφ αληηθείκελν πνπ επηθέξεη ςπραγσγηθφ ραξαθηήξα θαη ζπιιέγεηαη κε 

αλζξσπνινγηθφ ελδηαθέξνλ.  

Σε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε ζπληήξεζε ηνπ ηέρλεξγνπ παξαηείλεη ηελ 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζηηο λεφηεξεο γεληέο ή απνηειεί αθφξκηζκα γηα λέεο αθεγήζεηο: έλα 

μχιηλν αζηηθφ έπηπιν, ιεηηνπξγεί θαη σο κέζνλ αλάπαπζεο ηνπ αλζξψπνπ, θαη σο 

αληηθείκελν θνηλσληθήο επεκεξίαο ή αίγιεο-έξγν «επηθαλψλ κατζηφξσλ». Δλδεηθηηθά, 

έλα ζθπξηαλφ θαξεθιάθη, κπνξεί λα εξκελεπηεί σο ζχκβνιν αζηηθήο ή ιατθεο 

αξρνληηάο. Απαληάηαη  σο πξνηθηφ κε ηζηνξηθή ή εζλνγξαθηθή αμία θαη σο αηζζεηηθνχ 

θάιινπο ρεηξνηέρλεκα. Μία θαξέθια ζχγρξνλεο ηέρλεο αμηνινγείηαη ελίνηε ελαιιαθηηθά, 

ζην πιαίζην κίαο ηέρλεο αληηζπκβαηηθήο, δίρσο ρσξηθά ζχλνξα ή αθαδεκατζκνχο. 
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Γείγκα Σθπξηαλνύ παξαδνζηαθνύ 

θαζίζκαηνο από μελάγεζε ζην εξγαζηήξην 
θαηαζθεπήο επίπινπ ηεο Σηβηηαλίδηνπ Σρνιήο 

(αξρείν Κ. Σηνππάζε). 

 

 

 

 

 Κιείλσ ηελ παξνπζίαζε κνπ, αλαθεξφκελνο πσο, θαηά ηνλ D. Hume (1757),  

ζην δνθίκην ηνπ “Πεξί ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ Γνχζηνπ” ην αληηθείκελν ππφθεηηαη ζε κία 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ Γνχζηνπ πνπ ε ίδηα ε θνηλσλία ή ηα 

άηνκα ηεο, αλαπηχζζνπλ. Γηα ηνλ Hume είλαη θπζηθφ λα αλαδεηήζνπκε έλα θξηηήξην/ 

θαλφλα ράξε ζηνλ νπνίν ηα δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξψπσλ κπνξνχλ λα 

ζπκβηβαζηνχλ κεηαμχ ηνπο, ή ηνπιάρηζηνλ λα κπνξεί λα παξζεί κηα απφθαζε, πνπ λα 

επηθπξψλεη ην έλα ζπλαίζζεκα θαη λα θαηαδηθάδεη ην άιιν.  

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ηα κνπζεία έρνπλ επζχλε ζην λα θαιιηεξγήζνπλ 

δεζκνχο κε ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα θαη θνηλσλία επξχηεξα εθπξνζσπψληαο ηη εθάζηνηε 

κφδεο ή πεπνηζήζεηο.  
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