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gedocumenteerd voor
behoud moderne kunst
Dooronzeredacteur four places (1982) van Tony Cragg
DrRK vaN DELEr- en het Stedelijk Museum in Am-
AMSTERDAM,.2o MAART. Musea sterdam Gismo (1960) van Jean
voor moderne kunst beschikken' Tinguely. In het eerste geval gaat
over onvoldoende gegevens om hetomeentafelenviersioelenbe-
het behoud van hun kunstwerken staande uit flesjes, stukken beton,
te garanderen. Dit concludeert de polystyreen en ander afralmateri-
Stichting Behoud Moderne Kunst aal dat op een metalen frame is ge-
in een vanmiddag in Amsterdam regen. Dbor degradatie wordt -dit

gepresenteerd onderzoeksrap- frame zichtbaar, wat aÍbreuk doet
port. Door het ontbreken van do- aan de betekenis van het werk. Gi-
cumentatie over de door de kun- srno is een 'machine' opgebouwd

'stenaar gebruikte materialen en uit schrool waaronder wielen die
-technieken is het oorspronkelijke door een motor worden aangedre-
uiterlijk van een kunsnverk sohs ven en ritmisch geluid makei. Het
gog maar ten dele te achterhalen. probleem is hier roestvorming, slij-
Er moeten programma's onfwor- tage, verlies vanonderdelen á trét
pen worden voor structureel on- inzakkenvandeconstructie.
derzoek naar methoden en tech- Een belangrijk uitgangspunt
nieken i van conserveriog van . vaí het projeci Conservéring Mo-
kunstwerken gemaakt van niet- derneKirnsiwasinterdiscipiínaire
traditionele materialen. Vooral , samenwêiking. Twee' weikgroe-
kunitstoffenstellendemuseadoor pen, bestàoníe uit.restauratóren,
hun snelle degradatie voor enorme itunithistorici, conservatoren enprgblepgg.. : tratuurwetenschappers hebben

De Stichting Behoud Moderne zich over de theoieiische en mate-
$oggt !t ín september 1995 door riaal-technische aspecten van de
de Nederlandse musea voor mo- problemen met de-pilot-objecten
dernekunstopgerichtmetalstaak gebogerÍ. Behalve eèn seriè con-,
de . conserveringsmogelijkheden creteàanbevelingen.-eenontbre- j

van.moderne kunst na te gaan. kendonderdeelvàn Onespace,four'
Evert van Straaten, voorzitter van places mag worden vervàngen -9g s$chting en directeur van het ieverde da-t twee algemeen"bruik-
Króller-Miiller Museum in Otter-' bare modellen op. Het ene zegt hoe
lb, zegt in zijn verslag aan de Mon- conserveringsgegevens móeten
dria?n $1ish1ing en de bij het pro- worden gèrégistieerd en gedocu-
jec-t betrokken musea dat er gÍote menteerd heiandere richizichop
behoefte bestaat aan structureel dewljzewaaropdebesluitvormin!
theoretisch ondenoek, waarbij bij het conserveren en restaureren
begrippen als 'authenticiteit' en van moderne kunst, en in het bij-
'reproduceerbaarheid'aannieuwe zonder niet-fraditionele objecteá,,
modellen getoetst zullen worden. moet verlopen. Zo zal kunstênaars

Door de musea en de Rijks- direct bij ànkoop van een kunst-
dienst Beeldende kunsten zijn in werk wórden gevraagd naar de
het kader van het proefproject door hen gebruïkte máterialen en
ConserveringModerneKuirstiien techniekei en de betekenis die
'pilotl-objecten geselecteerd. Het daaraanwordtgehebht.
Van Abbemuseum in Eindhoven Inseptembeivanditjaar.zullen
leverde bijvoorbeeld One space, de resuitaten van het pioeflroject
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naal worden bediscussieerd. Dit in
samenwerking met het per I april
op te richten Instituut Collectie
Nederland, een fusie van het Cen-
traal Laboratorium voor Voor-
werpen van Kunst en Wetenschap,
de Rijkdienst Beeldende Kunst
en de Opleiding Restauratoren.
Voorafgaand aan het Amsterdam-
se symposium zullen de tien pilot-
objecten, inclusief toelichting op
het verrichte onderzoek, in NÍuse-
um Boijmans Van Beuningen wor-
den tentoongesfëld. 
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