
Η δημΙΟυργΙΑ μΙΑς ΕΚτΕτΑμΕΝης παλέτας χρωστικών ουσιών που μπορούσαν 
να οπτηθούν κάτω από διάφανη εφυάλωση και πάνω σε σώμα λευκού υαλώ-
δους πηλού αποτέλεσε επίτευγμα της οθωμανικής κεραμικής βιομηχανίας με 
επίκεντρο την πόλη Ιζνίκ (Νίκαια). Μία σημαντική ανακάλυψη κατά το πρώτο 
μισό της δεκαετίας του 1550 προσέθεσε το έντονο κόκκινο στο έως τότε ήπιων 
τόνων χρωματολόγιο, επιτρέποντας, συνακόλουθα, τη μετάβαση προς ζωηρό-
τερους χρωματικούς συνδυασμούς με μεγαλύτερη ορατότητα, ιδιαίτερα για 
τις αρχιτεκτονικές εφαρμογές που αποτελούσαν τις σημαντικότερες παραγ-
γελίες στα εργαστήρια του Ιζνίκ. Το γκριζοπράσινο που χρησιμοποιούταν 
παλαιότερα αντικαταστάθηκε από ένα καθαρό πράσινο του σμαραγδιού, το 
οποίο δημιουργούσε πιο έντονη αντίθεση με τις παχιές στρώσεις του κόκκινου. 
Το συγκεκριμένο πιάτο, ωστόσο, φέρει έναν εξαιρετικά σπάνιο συνδυασμό 
της παλαιότερης, απαλότερων τόνων παλέτας με το κυανό του κοβαλτίου και 
το γκριζοπράσινο αλλά χωρίς το ιώδες ή το γαλάζιο, που χαρακτηρίζουν το 
δεύτερο τέταρτο του δέκατου έκτου αιώνα. Αντ’ αυτών, χρησιμοποιείται το 
καινοφανές και κάπως μουντό, ακόμα, κόκκινο. Ο συνδυασμός αποδείχθηκε 
βραχύβιος και μας επιτρέπει μία σχετικά ακριβή χρονολόγηση του πιάτου –
περίπου στο 1550. Ο λευκός κάμπος και η ταινία σε κυανό κοβαλτίου γύρω από 
το αγκυλωτό χείλος τονίζουν τη σύνθεση από φανταστικά άνθη και γαρίφαλα 
στο κέντρο, μια σύνθεση που αποτελεί επίτευγμα της σχεδιαστικής δεινότητας 
των αυλικών εργαστηρίων («κιταμπχανέ») κατά τη βασιλεία (1520–66) του 
σουλτάνου Σουλεϊμάν Α΄ (1494–1566). Το πιάτο αυτό ήταν το πρώτο αντικεί-
μενο που καταχωρίστηκε στο ευρετήριο του Μουσείου Μπενάκη το 1930 και 
λέγεται ότι αγοράστηκε για 1.000 λίρες Αγγλίας, ένα τεράστιο ποσό, το οποίο 
υπογραμμίζει τη σημασία που είχε αποκτήσει στις αρχές του εικοστού αιώνα. 

Σε διάλογο με τη Melanie Gibson

82  Π Ι Α Τ Ο  Μ Ε  Α Ν Θ Ι Ν Ο  Δ Ι Α Κ Ο Σ Μ Ο     | 83

Πιάτο με άνθινο διάκοσμο, 1550–60

Ιζνίκ, Τουρκία
Εφυαλωμένος υαλώδης πηλός, διάμετρος χείλους 28,5 εκ.
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Μουσείο Μπενάκη Ισλαμικής Τέχνης

|    Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο  Μ Π Ε Ν Α Κ Η


