Verslag studiemiddag Sectie Collecties 26 april 2007
De Sectie Collecties organiseerde in samenwerking met het Kröller-Müller Museum een
informatieve middag over behoud en restauratie van kunstwerken in en om het Kröller-Müller
Museum met als titel “Inside en Outside”.
Een woord van welkom door Liz Kreijn, hoofd Collectie en Presentatie bij het Kröller-Müller
Museum. Zij geeft een korte inleiding over e geschiedenis van het museum en het ontstaan
van de collectie Kröller-Müller.
Een woord van welkom door Hans van Keulen, de nieuwe voorzitter van de Sectie Collecties.
Dank aan de organisatoren van deze middag; Marysa Otte, bestuurslid van de sectie en de
medewerkers van het Kröller-Müller.
Inside
Sanneke Stigter, restaurator Moderne Kunst en Sculptuur gaat in op de problematiek van het
registreren, restaureren en (her)installeren van installatiekunst. In het kader van het Culture
2000 Programma “Inside Installations, Preservation and Prsentation of Installation Art”, dat
ondersteund wordt door het Instituut Collectie Nederland, heeft het museum 3 case studies
ingediend. Over dit onderwerp is een expositie gemaakt.
Aan de hand van de werken van Ger van Elk, Joseph Kosuth en Franz West wordt een beeld
gegeven welke overwegingen worden er gemaakt bij de restauratie. Wat is de rol van de
kunstenaar, de geschiedenis van de installatie zelf, de rol van de eigenaar etc. Sanneke Stigter
vertelt over diverse dilemma’s die zij tegenkomt gedurende het restauratie proces.
Het onderzoek naar de restauratie van de installaties is voor de bezoeker direct op zaal te
beleven.
Outside
Marcel van der Sande, medewerker behoud en beheer, vertelt over verleden, heden en
toekomst van het behoud van de kunstwerken in de beeldentuin van het Kröller-Müller
Museum. Hij gaat in op het onderhoud van kunst in de buitenlucht, over de keus van regulier
of periodiek onderhoud. Doel van het onderhoud is het verval zoveel mogelijk tegen te gaan,
de kunstwerken zo goed mogelijk te presenteren en de controle op de conditie van de
objecten. Hij geeft enkele voorbeelden van objecten die buiten staan en hun specifieke
conserverende behandelmethode. Die methodes zijn sterk afhankelijk van het soort materiaal
waar een kunstwerk van is gemaakt. Voor het onderhoud zijn wel veel mensen nodig en moet
je als medewerker behoud en beheer soms erg creatief zijn in het vinden van oplossingen.
Ieder object is verschillend en veranderlijk.
De rest van de middag is besteed aan het bezoek van de expositie “Inside Installations” en aan
de beeldentuin. Aan de medewerkers ter plaatse konden vragen worden gesteld.
Na afloop van het bezoek was er nog de gelegenheid om vragen te stellen:
Op de vraag in hoeverre betrekken jullie de kunstenaars bij de restauratie van een object werd
geantwoord dat er een duidelijk verschil is tussen het concept en het eigendom van een
kunstwerk. Al in de onderzoeksfase worden, zover mogelijk, van te voren afspraken met de
kunstenaar gemaakt.
Deze zonnige en informatieve middag werd afgesloten met een drankje en een hapje.

