
O ΚόσμοςFRIDAY 1 JUNE 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ30

Οι ειδικοί κρούουν τον 
κώδωνα κινδύνου και 
ξανανοίγουν τον διάλογο 

σχετικά µε το κατά πόσον πρέ-
πει το διασηµότερο έργο στην 
Ιστορία της Τέχνης να µπει στο 
«χειρουργείο». 

«Η Μόνα Λίζα µοιάζει λες και 
ποζάρει από τον τάφο. Είναι 
ένα έργο τέχνης που εξαφανίζε-
ται µέρα µε τη µέρα. Η ασθένειά 
της διαρκώς επιδεινώνεται» 
λέει ο προϊστάµενος του τµή-
µατος ιταλικής ζωγραφικής του 
16ου αιώνα στο Μουσείο του 
Λούβρου Βινσέν Ντελουβάν. 

«Ο κόσµος βλέπει τη δίδυ-
µη αδελφή της (σ.σ. σύγχρο-
νο αντίγραφο της Μόνα Λίζα 
που συντηρήθηκε πρόσφατα 
και ανήκει στο Πράδο αλλά 
αυτή την εποχή εκτίθεται στο 
Λούβρο) και µένει µε το στόµα 
ανοικτό. Εκείνη την ώρα συ-
νειδητοποιούν οι επισκέπτες 
πόσο λαµπερό µπορεί να είναι 
το πρωτότυπο κάτω από τα πολ-
λά στρώµατα των βερνικιών και 
της σκόνης που το καλύπτουν 
και τα οποία προστέθηκαν στην 
επιφάνειά του µε το πέρασµα 
των αιώνων». 

Η γυναίκα µε το µυστηριώ-
δες χαµόγελο και την ακόµη 
πιο µυστηριώδη ταυτότητα - για 
την οποία έχουν διατυπωθεί 
αναρίθµητες θεωρίες - έχει µια 
µεγάλη ουλή στο κεφάλι της 
που οφείλεται στο γεγονός ότι 
έχει σκάσει το βερνίκι. Επίσης 
υπάρχουν σηµεία, κυρίως στο 
βάθος του πίνακα, που δεν δια-
κρίνονται και κάποια ακόµη σε 
µια πενταετία δεν θα είναι πλέ-
ον ορατά. 

«Εχουµε δύο επιλογές: ή θα 
δεχτούµε πως κάποια στιγµή θα 
έχουµε ενώπιόν µας έναν µαύ-
ρο πίνακα ή θα πρέπει να επέµ-
βουµε. Τα βερνίκια έχουν εξα-
φανίσει την τρίτη διάσταση που 
θέλησε να δώσει ο Λεονάρντο. 
Το βάθος του έργου έχει κα-
ταστεί αόρατο. Ηδη η εξέταση 
που έγινε το 2009 έδειξε πως 
η Μόνα Λίζα έχει εµφανή συ-

µπτώµατα κούρασης» υποστη-
ρίζει ο 35χρονος ειδικός στο 
έργο του Λεονάρντο ντα Βίντσι. 

Πάντως τίποτα προς το πα-
ρόν δεν δείχνει ότι το Μουσείο 
του Λούβρου θα µεταφέρει στα 
εργαστήρια συντήρησης τον πί-
νακα που δέχεται τουλάχιστον 
20.000 επισκέπτες ηµερησίως 
και που σε αναγνωρισιµότητα 
και σε αναπαραγωγές µόνο η 
εικόνα του Τσε Γκεβάρα µπο-
ρεί να τον συναγωνιστεί. ∆ιότι 
εκτός από τους εµπορικούς λό-
γους - σε εποχή κρίσης ποιος 
θα απέσυρε το πλέον περιζή-
τητο έργο του; - η συζήτηση 
γύρω από τη συντήρηση ή όχι 
του συγκεκριµένου έργου του 
Λεονάρντο ντα Βίντσι παραµέ-
νει ανοικτή, µε έντονη διάθεση 
αντιπαράθεσης τόσο από τους 
υπέρµαχους του καθαρισµού 
του όσο και από όσους βλέπουν 
αρνητικά µια τέτοια κίνηση.

«Είναι αλήθεια πως υπάρχουν 
δύο εκ διαµέτρου αντίθετες θέ-
σεις» λέει ο Βινσέν Ντελουβάν. 
Αρκεί όµως να ρίξει κάποιος 

µια µατιά στη Μόνα Λίζα για να 
έχει άποψη. «Ο πίνακας είναι 
γκρι. ∆εν έχει χρώµατα. ∆εν εί-
ναι έτσι στην πραγµατικότητα το 
έργο που βγήκε από το χέρι του 
Λεονάρντο. Είναι γεµάτο ζωή. 
Εµείς όµως βλέπουµε το πορ-
τρέτο µιας νεκρής». 

Οι εχθροί της συντήρησης 
της Μόνα Λίζα επισηµαίνουν 
ότι ελάχιστοι πάνω στον πλανή-
τη είναι εκείνοι που αδυνατούν 
να συνδέσουν το πορτρέτο της 
Τζοκόντας µε τον κορυφαίο και 
πολυπράγµoνα δηµιουργό της 
Αναγέννησης. 

Προσωρινά το Μουσείο του 
Λούβρου επιχειρεί να «ξεγε-
λάσει» τους επισκέπτες και 
προσπαθεί να καλύψει το πρό-
βληµα µέσω του φωτισµού. Η 
Μόνα Λίζα είναι το µοναδικό 
έργο του γαλλικού µουσείου 
που έχει ειδικό φωτισµό, ο 
οποίος επιχειρεί να αντισταθ-
µίσει τα σκούρα χρώµατα των 
βερνικιών. Αν δεν υπήρχε αυτό 
το τρικ θα φαινόταν ακόµη πιο 
σκοτεινή. 

Το «Μπλε Άστρο» του Κα-
ταλανού ζωγράφου Χοάν 
Μιρό, που φιλοτεχνήθηκε 

το 1927, θα δηµοπρατηθεί από 
τον οίκο δηµοπρασιών Sotheby’s 
στο Λονδίνο στις 19 Ιουνίου. Ο 
πίνακας, που χρονολογικά το-
ποθετείται σε ένα µεταιχµιακό 
σηµείο, όπου ο Ιασπανός εικα-
στικός έχοντας έλθει σε επαφή 
µε το κίνηµα των υπερρεαλιστών 
ωθεί τη ζωγραφική του στην 
αφαίρεση, εκτιµάται ότι µπορεί 
να αποφέρει 15 µε 20 εκατ. λί-

ρες (18 µε 25 εκατ. ευρώ). Το 
«Μπλε Άστρο» ανήκε στο Γάλλο 
συλλέκτη, τραπεζίτη και σηµαντι-
κού ρέκτη της τέχνης στις αρχές 
του 20ου αιώνα , Αντρέ Λεφέβρ, 
έως την πώλησή του το 2007 
έναντι 11,6 εκατ. ευρώ στο Πα-
ρίσι. Ένας άλλος πίνακας του 
Μιρό, το «Σώµα της µελαχρινής 
µου» είχε καταρρίψει ένα πα-
γκόσµιο ρεκόρ τον περασµένο 
Φεβρουάριο, αποφέροντας 16,8 
εκατ. λίρες (20,2 εκατ. ευρώ) 
κατά τη διάρκεια δηµοπρασίας 

του οίκου Christie’s στο Λονδίνο. 
Εκτός από το «Μπλε Άστρο», ο 
Sotheby’s θα βγάλει σε δηµοπρα-
σία στις 19 Ιουνίου τον πίνακα 
του 1972 «Καθιστός Άνδρας» του 
Πάµπλο Πικάσο, που εκτιµάται 
µεταξύ 7,4 και 11 εκατ. ευρώ, 
όπως και πολλά άλλα έργα µεγά-
λων ζωγράφων όπως οι Φερνάν 
Λεζέ, Καντίνσκι, Σαγκάλ, το «Όρ-
θιο Γυµνό» του Πιερ Μπονάρ, το 
«Σηκουάνας στο Μπουζιβάλ» του 
Κλοντ Μονέ και το «Ταράτσα στο 
Μεντόν» του Πολ Σινιάκ. 

«Πεθαίνει η Μόνα Λίζα»

Το «μπλε άστρο» του Μιρό 
βγαίνει σε δημοπρασία


