Conservering en restauratie
van cultureel erfgoed
Tom Claassen, Untitled (Cars) als case study voor DIAL
Untitled (Cars) (1994) van Tom Claassen is een ruimtelijk sculptuur uit drie losse delen van in elkaar
gedeukte auto’s, gekanteld en willekeurig verspreid. De levensgrote cartooneske auto’s zijn echter
onberispelijk hagelwit. Het werk moet verassen en vervreemden, door een speelse vorm voor een
inhoudelijk gruwelijk tafereel als van na een auto-ongeluk.
Het toepassen van de DIAL maakt duidelijk dat de interpretatie van het werk afhankelijk is van de
beschikbare informatie en persoonlijke interpretatie. De oorspronkelijke inventarisfoto toonde een
buitenopstelling, terwijl werk is gerestaureerd om het alleen nog binnen tentoon te stellen. Hoe
heeft dit het kunstwerk veranderd?

Tom Claassen bewerkt het oppervlak van Untitled (Cars) In 2009 verschuift het karakter van Tom Claassen’s Untitled (Cars) iets
in 2016 voor aankoop, waarna het werk uitsluitend nog meer naar ‘performed’ in een stedelijke omgeving tijdens de sculptuur
geschikt is voor binnen opstelling. © Susanne Kensche
biënnale ArtZuid.in Amsterdam. © Sanneke Stigter en Wiel’s Simple
Solutions

In 2009, tijdens de buitensculptuur biënnale ArtZuid in Amsterdam, leken de auto’s zo van de
autoweg afgerold, wat de installatie een wat performatiever karakter geeft. De beslissing om het
werk uitsluitend nog binnen te kunnen exposeren werd aanvankelijk als een meer behouden
installatievorm beschouwd. Later bleek dat het werk oorspronkelijk in een galerie was gemaakt en
het werk vaker binnen is getoond.
Door kennis van dit gegeven, is de mate van impact op het leven van het kunstwerk door de
definitieve verschuiving van buiten naar binnen minder groot dan aanvankelijk gedacht. Voor de
ontwikkeling van de DIAL-tool heeft dit inzicht geleid tot het besluit om de gelaagdheid van
verschillende interpretaties te integreren in de DIAL applicatie. Door de mening van verschillende
gebruikers zichtbaar te maken, blijft de interpretatie door de tijd heen navolgbaar. Dit geeft beter
inzicht in de keuzen die door de tijd zijn gemaakt. Het maakt bovendien duidelijk dat er niet één
waarheid over een kunstwerk bestaat, waardoor het verantwoordelijkheidsgevoel aanspreekt van
iedere professional om zorgvuldig om te gaan met alles wat het kunstwerk behelst – het doel van de
DIAL-tool.
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