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kunsterne
onder de loupe
AMSTERDAM -Vierhon-
derdvijftig consenratoren
en restauratoren komen
volgende week in Amster-
dam bijeen om te praten
over de problemen in het
behoud van de kr:ast uit
vooral het tweede deel van
deze eeuw. De nieuwe
varl< zware materialen die
de moderne kunstenaar
gebruikt, verschillen flink
van die van de oude mees-
ters en vereisen dus ook
anderè, vaak nóg niet uit'
g.ekristalliseerde. restaura-
fie- en conserverlngsw{-
zen. De maatregelen die ,

moeten worden genomeu,. '

kunnen erg ingrijpend zijn
en dat levert allerlei ethi-
sche en kunsthistorische
vragen op, zoals: wanneer
is een kunstwerk nog óri-
gineel? Het is volgens de
organiserende Stichting
Behoud Modeme Kunst en
het Instituut Collectie Ne-
derland voor het eerst dat .

er op zo'n grote schaal

\ierover gepraat wordt. I
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Áonservering moderne

kuhst onder de loupe
AMSTERDAM - Vierhon{erdvijft ig
conservatoren en restauratoren
komen volgende week in Am-

. sterdam bijeen om te.praten
over de problemen in het be'
houd van de kunst uit vooral het
tweede deel van deze eeuw. De
'nieuwe 

vaak zware materialen
die de moderne kunstenaar ge-
bruikt, versóillen flink van die
van de oude meesters en verei-
sen dus ook andere, vaak nog
niet uitgekristalliseerde restaura-
tie- en conserveringswijzen. De
maatregelen .die- moeten worden
genomen kunnen erg ingrijp-e-nd
zijn en dat levert weer ethische
en kunsthistorische vragen op:
wanneer is een kunstwerk nog
origineel? Het is volgens de or-
ganiserende Stichting Behoud
Moderne Kunst en het lnstituut
Collectie Nederland voor het'
eerst dat er op zo grote schaal
over het probleem gepraat
wordL Het congres.driurt van 8
tot en met 10 september en
wordt gehouden in het Konink-
lijk lnstituut vooi de Tropen. De
naam is Modern Art: àrho'caresT
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er op schaal ovei
bleem gepraatwordt.
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