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ROTTERDAM,
, vrijdag

Installaties van afvsl,
sculpturen vsn schuim-
rubber, vilt, vet of zelfs
chocola, In de jaren '60 èn
'70 experimenteerden
kunstenaars er lustig op
Ios met de meest uiteen-
Iopende nieuwe materia-.
len. IIoe gchkcr hoe be-
ter, Ieek het wel. Twintig
jaar later leidt echter gen
groot a8ntal van die
werken een treurig be-
staan in de museumde-
pots. De bijzóndere ma-
terialen hebben - hoe
jong ook - de tand des
tijds niet doorstaan. Ze
zijn verkleurd, verkrui-
meld of anderszins be-
pchadigd, Conservatoren
àn restauratoren zitten
met deze 'ruïnes van de
moderne tijd' flink in
hun maag en vragen zich
wanhopig af: Hoe be-
houd je hedendaagse
kunst?

Ruim 450 specialisten uit al-t
le delen van de wereld zullen
zich op 8, 9 en 10 september in
het Koninklijk Instituut voor
de Tlopen te Amstetdam over
deze vraag buigen. Dit interna-
tionBle symposium, getiteld t

'Modern aÉ: Who carès?', is
een initiatief van de Stichting
Behoud Moderne Kunst.

,,Dat het congres uitgere-
kend in ohs land plaatsvindt, is
geen toeval", zegt.Pret de.Jon.
Be, consewator moderne
kunst van het Rotterdamse
Museum Boijmans Van Beu.
ninSen en een van de voorzit-
ters en sprekers op het sympo-
sium. ,,Nederland vervult op
dit gebied een pioniersrol."

,,Sinds 1993 is er danlfzij de
Stichting, waarin overigens
vriJwel alle Nederlandse mu.
sea die eigentijdse kunst ver-
zamelen zijn veÉegenwoor.
digd, een georganiseerd over-
leg tussen conservatóren en
restauratoren, En Juist die
combinatie van theofie en
praltijk maakt ons project zo
uniek."

,,Rèstauratie
l.'. ',

Ís êein sooirt
shegeleiding"

I Conssrvator Pist
d€ Jongo bil'Still€-
von mst waterm€-
loenen'van Piero Gi.
lardi: ,;Je woet dat''dit kunslwerk uit-
elndellik toch dood.
gaal;"
FOÍOl
ROEL OIJKSTNA.

,,Tot een pasklare oplossing
voor alle problemen zijn wé
niet gekomen. Elk object kent
immers zijn eigeh, specifieke
knelpunten. Glaswol moet je
nu eenmaal anders behande.

van.Woody van Amcn uit het
Centraal Museum lJtrecht-

een model, een soort wagen-
Iijst voorhanden is waarÉree
elk museum tot een goed voor-
stel voor restauratie eh conser-
vering van zijn moderne
kunstwerken kan komen."

Grasveld :

Hoewel soms een kleine in-
greep voldoende is om een
sculptuur dat jarenlang een
comateui bestaan heeÍt scleid
in het depot succesvol te ïea ni-
meren, betekent restauiatie
en conservering in de mecs(e
gcvrillcn niet meer dan hct Ie-
ven van een kunstvooruero
rekken. De Jonge knikt. ,,Jà
weet dat het uiteindelijk toch
dood gaat," Hij wijst op eerr in
kunststofschuim uitgevoerd
grasveld vol sap!ige waterme-
loenen van de ltaliaan Piero
Gilardi.

Het stilleven dat voor het
laatst op zaal werd getoond in
l9?8, leg 20 jar lang weg te
kwijnen in de keldei van-het
museum. Recent onderzoek

mee, maar het blijft slechts Ie.
vensverlenging, want verdere
verpulvering van het materi-
aal is helaas niet tegen te gaan.
lVe weten al dat het 2050 war-
sc.hijnlijk niet haalt. Het is een
soort - stervensbegeleiding,
waarmee we nu bezig zijn",
zegt De Jonge lachend.
. .Al voorgoed verloren voor
hpt nageslacht is '59-18' van
Henk Peeters. Het grijze
schuimrubber wauin de Nul-
kunstenaar in 1959 enkele ga.
ten brandde, is verkleurd en
grotendeels uiieengèvallen.
Het heeft niets meer te maj<en
met wat Peeters destijds wilde
uitdrukken -

Piet de Jonge: ,,I{et is daar-
om belangrijk dat conservato-
len en restauratoren anders
gaan denken. Nict alle kunst
is voór de eeurvighcirl ge-
maakt. Veel hcdendaagse
kunstenaars hechtcn nu cen-
maal meer waarde aon het
concept dan aan hct wcrk zelí.
Zij bekommcrcn zich niet orn
dc levensduur ervnn. IYe zul-
Ien moctcn lercn occcptercn
dat je soms oÍschcid moct nc.
men van dierbare kuns(voor-
werpen. Natuurlijk op voor-
waarde dat je het rverk uitste-
kend documenteert. IIet is be-
ter een goede hcrinncring dnn
een opgezet lijk in dc collcctie
te hebban."

van het Stedelijk Museum
Amsterdam en'iJsinachine'

len dan hard plastic. Wai wij
bereikt hebben, is dat er nu

heeft echter aangetoond dat
het kunstwerk beilist noz niet
geheel verloren is. Met ïisga.
ren en horregaas (niet-traditio-
nele problemen vragen niet-
traditionele oplossinlen!) kan
de restaurator de ergste breu-
ken en scheuren voorlopig
verhelpen,

,,Zo kan het werk nog jaren
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