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In dit proefschrift doe ik onderzoek naar het voortbestaan van site-specifieke kunstwerken in 

een museale context. ‘Site-specifiek’ betekent dat het kunstwerk is gemaakt voor een 

bepaalde plaats en voor de beperkte tijd van een tentoonstelling. Vanaf de jaren zestig van de 

vorige eeuw is er in de kunstpraktijk een toenemende belangstelling voor site-specifieke 

kunstwerken, gemaakt op uiteenlopende locaties, waaronder het museum. Vanaf de jaren 

negentig geven musea regelmatig opdrachten aan kunstenaars om werken voor een specifieke 

museumzaal te maken. Ondanks het feit dat de kunstwerken locatie-gebonden en vaak 

tijdelijk van aard zijn, worden zij op grote schaal door musea verzameld, gedistribueerd en 

opnieuw opgesteld op andere locaties. Kernvragen in dit proefschrift zijn daarom: Wat 

betekent het dat de levensduur van een site-specifieke installatie wordt verlengd? Welke 

invloed hebben de processen van musealizering op de vorm en inhoud van het werk, en wat is 

het effect van de verplaatsing?  

 Om deze vragen te kunnen beantwoorden, ontwikkel ik een conceptueel model voor de 

analyse van site-specifieke installaties, die een systematische vergelijking van opeenvolgende 

tentoonstellingsmomenten mogelijk maakt en waarmee factoren die invloed hebben op de 

site-specifieke functies van het kunstwerk kunnen worden opgespoord. De bouwstenen voor 

het conceptuele model zijn ontleend aan verschillende wetenschappelijk disciplines  

kunstgeschiedenis, conservering en sociale geografie  aan de hand waarvan het model stap 

voor stap ontwikkeld wordt.  

 Het startpunt voor mijn argumentatie is dat site-specifieke installaties het best 

begrepen kunnen worden als dynamische netwerken, een idee dat ik ontleen aan 

kunsthistorische discussies omtrent site-specifieke installatiekunst en aan het 

conserveringsdiscours van moderne kunst. Aan de sociaalgeografische wetenschappen, met 

name Henry Lefebvre’s The Production of Space (1991 [1974]), ontleen ik het idee dat het 

kenmerk ‘site-specifiek’ wordt geproduceerd als een netwerk van ruimtelijke functies. In 

relatie tot het voortbestaan van site-specifieke kunstwerken stel ik vast dat deze functies 

geactiveerd kunnen worden wanneer het kunstwerk opnieuw wordt geïnstalleerd in een 

specifieke context en op een bepaald moment in de tijd.  

 Met dit onderzoek wil ik een bijdrage leveren aan de wetenschap op het snijvlak van 

conservering, museologie en kunstgeschiedenis, en tevens aan besluitvormingsprocessen voor 
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de presentatie van site-specifieke kunstwerken in een museale context. Daarom bestaat mijn 

onderzoek, naast een diepgaande bestudering van de literatuur, uit gedetailleerd uitgewerkte 

casestudy’s, gebaseerd op interviews met een verscheidenheid van belanghebbenden, 

archiefonderzoek, persoonlijke observaties en etnografisch veldwerk tijdens een aantal 

museale projecten waaraan ik heb deelgenomen.  

In hoofdstuk 1, The problem of the perpetuation of site-specific installation art, 

beschrijf ik het probleem van het voortbestaan van site-specifieke installaties in een museale 

context. Aangezien deze kunstwerken zijn bedacht en gemaakt voor een specifieke plaats en 

tijd ontstaat er een paradox wanneer een museum het kunstwerk verzamelt, omdat daarmee 

de levensduur wordt verlengd. Immanente veranderingen en veranderingen van de context 

kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de inhoud en verschijningsvorm van het 

kunstwerk na de acquisitie. Daarom is de onderzoeksvraag van dit proefschrift tweeledig. De 

eerste vraag is gericht op de relatie tussen het kunstwerk en de ‘site’ waarin het wordt 

gepresenteerd: hoe kunnen we deze relatie beschrijven en welke set parameters ondersteunt 

een vergelijking tussen de ene uitvoering van het kunstwerk en de andere? De tweede vraag 

betreft de strategieën die kunstenaars en museumprofessionals toepassen om het netwerk van 

site-specifieke functies te activeren, en richt zich op de factoren die van invloed zijn op de 

presentatie van site-specifieke installaties. Vooral in relatie tot deze tweede vraag besteed ik 

ruimschoots aandacht aan de museumpraktijk en de onderliggende motieven van 

besluitvormers.  

Bovendien wordt in dit hoofdstuk een eerste schets gegeven van de groep 

kunstwerken die als ‘site-specifieke installaties’ zijn gecreëerd. Deze groep is min of meer op 

te delen in twee kunsthistorische periodes: de avant-garde periode van de jaren zestig en 

zeventig, toen site-specifieke kunst werd ‘ontdekt’ als een manier om de mechanismes van de 

kunstmarkt te omzeilen, aangezien plaatsgebonden kunstwerken niet (zonder meer) 

verhandelbaar zijn; en een tweede periode vanaf de jaren negentig, toen de 

kunstenaarspraktijk veranderde onder invloed van globalisering – en musea tegelijkertijd 

begonnen met het verzamelen van site-specifieke installaties en steeds vaker kunstenaars 

opdracht gaven om die te creëren.  

 Hoofdstuk 2, Site-specific installation art from an historical perspective, levert een 

diepgaande bespreking van de kunsthistorische literatuur over site-specifieke kunst. Volgens 

Miwon Kwon in One Place After Another. Site-Specific Art and Locational identity (2002), 

kunnen er drie types site-specifieke kunst worden benoemd. Kwon werkt de eerste twee types 

uit in relatie tot de avant-garde periode van de jaren zestig en zeventig: enerzijds creëert site-
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specifieke kunst een directe, fysieke relatie tussen het kunstwerk en de locatie, die het publiek 

ervaart in het hier-en-nu van het tentoongestelde kunstwerk (phenomenological site-

specificity); anderzijds wordt site-specifieke kunst ingezet als strategie: door onverplaatsbare 

(en onverhandelbare) kunstwerken te creëren leveren kunstenaars kritiek op het gevestigde 

kunstcircuit (socio-institutional site-specificity). Het derde type ontstaat in de jaren tachtig en 

negentig, wanneer kunstenaars over de gehele wereld projecten gaan uitvoeren waarin sociale, 

historische en andere plaatsgebonden aspecten een rol spelen, vaak uitgevoerd met 

medewerking van plaatselijke gemeenschappen. De kunstwerken die uit dit soort projecten 

ontstaan, worden verspreid door het systeem van galeries en musea, waardoor er een kloof 

ontstaat tussen de site van de productie en de site waar het kunstwerk wordt ervaren door het 

publiek. Het kunstwerk verwijst dan naar de oorspronkelijke site, maar is in fysieke zin 

verplaatst (discursive site-specificity).  

 Ook andere auteurs dragen bij aan mijn begrip van de kunsthistorische ontwikkeling 

van site-specifieke installaties en leveren bouwstenen om mijn conceptuele model te 

ontwikkelen. Kevin Melchionne stelt vast dat ‘site-specifiek’ betrekking heeft op een 

kunstenaarsstrategie, maar dat deze strategie niet noodzakelijk een kritiek is op de 

kunstinstellingen noch perse een verbinding legt tussen het kunstwerk en de fysieke locatie.   

Een andere bijdrage wordt geleverd door een publicatie van Nick Kaye, die wijst op de 

‘performativiteit’ van site-specifieke installaties, in de zin dat deze kunstwerken de relatie 

tussen het werk en de condities van de ‘site’ activeren  niet alleen gedurende de 

oorspronkelijke opstelling, maar elke keer wanneer zij tentoongesteld worden. Deze 

kunstwerken vormen een uitdaging voor museale instellingen wanneer zij behouden blijven 

en in diverse contexten gepresenteerd worden.  

 Op basis van mijn onderzoek naar het kunsthistorische discours en met het oog op het 

conceptuele model, stel ik voor om een drievoudige indeling te maken van site-specifieke 

functies van het kunstwerk, die geactiveerd kunnen worden als het kunstwerk wordt 

tentoongesteld. Ten eerste, het ruimtelijke ontwerp van het kunstwerk, dat een relatie aangaat  

met de fysieke omgeving; ten tweede, de manier waarop het site-specifieke kunstwerk de 

ervaring van de toeschouwer activeert in het hier-en-nu en daarmee bewustwording stimuleert 

van de sociaal-culturele context; en ten derde, de discursieve dimensie van site-specifieke 

installaties, die de kloof tussen de site van de productie en de site van de receptie overbrugt. 

Dit laatste kan verder reiken dan het geïnstalleerde kunstwerk zelf en kan zich in 

verschillende vormen manifesteren in het proces van ‘mediatie’ (onder meer in de vorm van 

documentatie omtrent de site-specifieke functies van het werk).  
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 In hoofdstuk 3, A conceptual model for the analysis of site-specific installations, 

ontwikkel ik het conceptuele model verder en baseer mij op een netwerk van ruimtelijke 

functies ontleend aan Henri Lefebvre’s sociaalgeografische theorie. In zijn beroemde 

publicatie The Production of Space (1974), neemt Lefebvre afstand van de destijds heersende 

opvatting waarin ruimte wordt gedefinieerd in termen van de Euclidische wetten van de 

geometrie. Vanuit een sociaalgeografisch perspectief introduceert Lefebvre een performatieve 

dimensie: de productie van ruimte. Hij neemt het standpunt in dat ruimtes geen ‘lege 

omhulsels’ zijn, die onafhankelijk van de acties die erin plaatsvinden kunnen bestaan. In 

situaties in het dagelijks leven nemen mensen ruimtes in gebruik en voeren activiteiten uit in 

relatie tot de ruimte. Lefebvre beweert dat er een wederkerigheid bestaat tussen de fysieke 

ruimte, de activiteiten van mensen, en de symbolische of representatieve functie van een 

ruimte (zoals een museum een andere symbolische functie heeft dan een huiskamer). Daarom 

beschouwt Lefebvre de productie van ruimte als de activering van een netwerk van 

ruimtelijke functies, in zijn Triad of Spatiality gespecificeerd als een fysieke, sociale en 

symbolische functie.  

 Na een diepgaande bestudering van Lefebvre’s theorie, stel ik voor om zijn zienswijze 

op te nemen in het conceptuele model voor de analyse van site-specifieke installaties door een 

vergelijkbare drievoudige indeling te maken: de fysieke relatie tussen het kunstwerk en de 

omgeving (in concept en realisatie); de sociale praktijken en ruimtes waarin het kunstwerk 

wordt geproduceerd en gepresenteerd; en de symbolische (representatieve) context van de 

presentatie.  

 Wat hier nog mist voor het conceptuele model is de factor tijd, en de invloed van 

museale praktijken op het voortbestaan van site-specifieke kunstwerken. Daarom behandel ik 

in het tweede deel van hoofdstuk 3 het temporele aspect, door de factoren die invloed hebben 

op de verandering van het kunstwerk te bestuderen. Ik ontleen inzichten aan een eigentijdse 

richting binnen het conserveringsdiscours, waarin installaties worden vergeleken met een 

‘performance’ of ‘gebeurtenis’. De ratio om site-specifieke kunstwerken op te vatten in 

termen van hun performatieve kwaliteiten is dat deze kunstwerken pas betekenis krijgen als ze 

zijn geïnstalleerd – of ‘uitgevoerd’ (staged)  op een specifieke plaats en op bepaald moment.  

 Deze zienswijze maakt ook duidelijk dat de installatie van een site-specifiek 

kunstwerk het resultaat is van een besluitvormingsproces, dat geanalyseerd kan worden met 

een vergelijkbare set termen als toegepast op de performance kunsten, zoals ‘script’ en 

‘actor’. Ik incorporeer deze zienswijze in mijn conceptuele model door een toolbox te 
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ontwikkelen  gebaseerd op de concepten ‘script’ en ‘actor’  die de analyse van de 

besluitvormingsprocessen en de factoren die invloed hebben op de uitvoering ondersteunen.  

Lefebvre’s theorie van het drievormige netwerk van ruimtelijke functies en de performance 

analogie zijn complementair, zoals de twee helften van een walnoot. Samen vormen ze mijn 

voorstel voor een conceptueel model voor site-specifieke installatiekunstwerken die in een 

museale context voortbestaan.  

 

In mijn proefschrift switch ik regelmatig tussen theorie, conceptuele ideeën en 

praktijkvoorbeelden, waarvoor ik mij baseer op gedetailleerde bestudering van kunstwerken 

en daarbij horende documentatie. In de hoofdstukken 1, 2 en 3 worden meerdere historische 

voorbeelden genoemd om mijn argumentatie en het conceptuele model te ontwikkelen. In de 

hoofdstukken 4, 5 en 6, die gewijd zijn aan de drie primaire casestudy’s, wordt het model 

getest aan de hand van meer eigentijdse voorbeelden (daterend uit het eerste decennium van 

deze eeuw). Gezien hun relatief jonge bestaan, stellen zij musea voor andere uitdagingen en 

dilemma’s, die nog niet altijd zijn opgelost. De voorbeelden zijn geselecteerd op grond van de 

specifieke vragen die zij oproepen ten aanzien van het voortbestaan van deze werken in een 

museale context. Elke primaire casestudy gaat vergezeld van ten minste één vergelijkbaar 

voorbeeld dat een langere geschiedenis van musealizering kent.  

 In hoofdstuk 4, Ernesto Neto’s Célula Nave: extending the lifespan of a temporary, 

site-specific installation in a museum context, onderzoek ik het probleem van een installatie 

die bedoeld was als tijdelijk kunstwerk, maar desondanks door een museum is aangekocht. 

Célula Nave. It happens in the body where truth dances (2004) is een groot kunstwerk in de 

collectie van Museum Boijmans Van Beuningen. De ruimtelijke constructie, die op een ‘tent’ 

(nave) lijkt, is gemaakt van een fragiele, rekbare stof (polyamide). De kunstenaar wilde dat 

bezoekers de nave konden binnengaan en konden ronddwalen in de binnenruimten van het 

kunstwerk, waarbij ze de zijkanten en de vloer van de membraan zouden aanraken met hun 

handen en voeten. Na twee periodes van tentoonstellen was de conditie van het kunstwerk 

ernstig verslechterd, waardoor het nu als een ‘total loss’ wordt beschouwd. Célula Nave was 

in opdracht gemaakt voor de grootste tentoonstellingszaal (de eerste verdieping van de 

Bodonvleugel); een voorbeeld van het beleid van het museum om het publiek interactieve, 

experience, kunstwerken aan te bieden die in opdracht van het museum zijn gemaakt.  

 Allereerst onderzoek ik in deze casestudy hoe het ruimtelijke ontwerp en de fysieke 

ruimte van het kunstwerk gerelateerd zijn aan de representatieve context van de Bodonzaal. 

Daarmee wordt het dilemma belicht dat ontstaat door een contradictie tussen de beoogde site-
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specifieke functies, inclusief de fysieke interactie van de bezoeker met de membraan van de 

nave, en het besluit om de levensduur van het kunstwerk te verlengen. Het concept ‘script’ 

helpt om de factoren die van invloed zijn te analyseren zoals, in dit geval, de haptische 

kwaliteiten van polyamide textiel en het impliciete ‘script’ om de membraan aan te raken 

(‘ingeschreven’ door de kunstenaar in het ruimtelijke ontwerp), hetgeen uiteindelijk heeft 

geleid tot de schade en de huidige staat van ‘total loss’. Bovendien spelen in deze casestudy 

de productieplaatsen een belangrijk rol  in termen van Lefebvre’s Triad of Spatiality: de 

sociale productieplaatsen  aangezien zij belangrijke parameters zijn voor de betekenis van 

het kunstwerk. Met het oog op de huidige toestand van het kunstwerk, wordt het conceptuele 

model ingezet om mogelijke scenario’s voor toekomstige opstellingen te exploreren, waarbij 

rekening gehouden wordt met de relatie tussen het productieproces, de productieplaats en de 

beoogde site-specifieke ervaring van de toeschouwer. Deze opties zijn: restauratie van het 

origineel, een ‘remake’ onder supervisie van de kunstenaar of een ‘remake’ door een andere 

uitvoerder. 

 In hoofdstuk 5, Jason Rhoades’s SLOTO: reactivating site-specificity and the social 

space of perpetuation and care, onderzoek ik een zaalvullende installatie van Jason Rhoades 

in de collectie van Van Abbemuseum. SLOTO. The Secret Life of the Onion (2003) was 

gemaakt voor de openingstentoonstelling van het nieuwe museumgebouw, als site-specifieke 

installatie voor een ondergrondse ‘projectruimte’. Ik stel de vraag hoe een site-specifiek 

kunstwerk voortleeft nadat het als een ‘coproductie’ tussen de kunstenaar en het museum is 

ontstaan. Jason Rhoades betrok de museumprofessionals bij de voorbereidingen, bijvoorbeeld 

door hen de talloze objecten waaruit de installatie is samengesteld, te laten verzamelen 

(waarvan de meeste verwijzen naar agrarische groeiprocessen) en ook vroeg hij hun 

activiteiten uit te voeren die in een museale context ‘ongebruikelijk’ zijn  zoals het snijden 

en koken van uienringen, voordat deze aan de installatie werden toegevoegd. De casestudy 

analyseert het site-specifieke netwerk door zowel te kijken naar de functies van het 

ruimtelijke ontwerp en de fysieke relatie tot de ondergrondse museumruimte, als naar de 

sociale productieruimtes in conceptualisering en realisatie van het kunstwerk. Bovendien 

wordt de functie van de representatieve (symbolische) ruimte geanalyseerd in relatie tot het 

ruimtelijke ontwerp, omdat Rhoades de volledige collectie kunstwerken van het Van 

Abbemuseum in zijn installatie opnam, in de vorm van ‘thumbnails’.  

 Toen SLOTO in 2011 opnieuw werd geïnstalleerd, zag het museum zich geplaatst voor 

twee enorme uitdagingen: in 2006 was de kunstenaar plotseling overleden en de 
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oorspronkelijke locatie was niet langer beschikbaar als galerieruimte. Bij deze tweede 

‘uitvoering’ besloten de conservatoren SLOTO naar een White Cube galerie te verplaatsen en 

zij pasten de ruimtelijke functies van het werk aan deze nieuwe locatie aan. Het conceptuele 

model maakt het mogelijk om de verschuivingen in het ruimtelijke netwerk te analyseren, met 

name in relatie tot het ruimtelijke ontwerp en de representatieve (symbolische) ruimte. Met de 

verplaatsing naar de White Cube, besloten de conservatoren om een element van de 

oorspronkelijke installatie te vervangen door een ander kunstwerk uit de collectie: Donald 

Judd’s minimalistische kunstwerk Untitled (1974-1976). Dit betekent in mijn analyse de 

reactivering van de symbolische ruimte. De casestudy verklaart deze (radicale) oplossing door 

te kijken naar de rol van de actoren (zoals de rol van de museumprofessionals in de productie 

van het kunstwerk) en door de beslissing te analyseren als een ‘scenario’ (een uitbreiding van 

het ‘script’ in deze context) om de site-specifieke elementen van het kunstwerk in een nieuwe 

context te activeren.  

 Hoofdstuk 6, Drifting Producers: the perpetuation of an installation artwork emerging  

from a site-specific of a project, is gewijd aan de installatie Drifting Producers (2003, Coll. 

Van Abbemuseum) van de Zuid-Koreaanse kunstenaarsgroep Flying City. Deze installatie is 

verbonden met een sociaalgeografisch project dat Flying City heeft uitgevoerd over een lange 

periode (2001-2009). Als onderdeel van hun kunstenaarschap was het collectief actief als 

stedelijke onderzoekers in Seoul en zij integreerden hun onderzoek in de installatie Drifting 

Producers. De casestudy onderzoekt de transitie van een sociaalgeografisch project tot een 

installatie kunstwerk en analyseert het voortbestaan daarvan in een museale context vanuit de 

volgende vragen: In hoeverre weerklinkt in de installatie nog het project dat op een andere 

geografische locatie is uitgevoerd? Wat is er gebeurd met de site-specifieke functies op het 

moment dat het kunstwerk in de collectie werd opgenomen?  

 Als onderdeel van deze casestudy, besteed ik aandacht aan het sociale netwerk van 

actoren dat in een vroeg stadium van het project gevormd werd (bestaande uit de lokale 

gemeenschap in Seoul, de kunstenaars en de toekomstige museumprofessionals) en ik 

analyseer de veranderingen in dit netwerk nadat het project is beëindigd en Drifting 

Producers ‘voortleeft’ als een museaal kunstwerk. Door het conceptuele model toe te passen, 

kan ik aantonen dat de representatieve ruimte dominant is ten opzichte van levendige ‘sociale 

ruimte’ van de actoren die betrokken waren bij het project. Ik concludeer dat het voorbestaan 

van de installatie Drifting Producers onvermijdelijk heeft geleid tot een fase waarin het 

kunstwerk is veranderd in een esthetisch  niet langer aan een plaats gebonden  object.  
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 In hoofdstuk 7, Conclusion, presenteer ik de conclusies van het onderzoek en 

reflecteer ik op de toepasbaarheid van het voorgestelde model in de museumpraktijk. De 

analyses van de casestudy’s laten zien dat de functies van het site-specifieke netwerk continu 

opnieuw worden gedefinieerd, vaak met behulp van de kunstenaar, maar zeker niet altijd. 

Soms moeten museumprofessionals de ruimtelijke functies van het kunstwerk reactiveren op 

een manier die niet kon worden voorzien op het moment dat het kunstwerk werd gecreëerd. Ik 

concludeer dan ook dat een strategie om deze werken uit te voeren onvermijdelijk gebaseerd 

is op een interpretatie van het site-specifieke kunstwerk, gebaseerd op de instructies van de 

kunstenaar, maar evenzeer op tentoonstellingsstrategieën van de conservator en op het 

museumbeleid. De wens om het leven te verlengen van een kunstwerk dat voor een specifieke 

ruimte en tijd is gedefinieerd, levert een paradox op die niet eenvoudig is op te lossen. 

Reactiveren van het site-specifieke netwerk kan al snel leiden tot radicale veranderingen in 

het kunstwerk. Maar als die activering niet plaatsvindt, bestaat het risico dat het kunstwerk 

zijn site-specifieke betekenis totaal verliest.  

 Tenslotte keer ik terug naar de performance-analogie in relatie tot de museale praktijk. 

Terwijl de concepten ‘script’ en ‘actor’ nuttig zijn gebleken voor het bestuderen van de 

besluitvormingsprocessen en onderliggende overwegingen van de kunstenaar en 

museumprofessionals, kan de analogie uitgebreid worden met de begrippen ‘scenografie’ en 

‘dramaturgie’, zoals toegepast in de theaterwetenschappen. Met het oog op het uitvoeren van 

site-specifieke installatiekunst, stel ik voor om ‘scenografie’ te gebruiken voor het analyseren 

van het ruimtelijke ontwerp van het kunstwerk tijdens opeenvolgende uitvoeringen. Het 

concept ‘dramaturgie’ heeft betrekking op de zienswijze en de praktijk van 

museumprofessionals wanneer zij de site-specifieke functies activeren. De dramaturg 

bestudeert de voorafgaande biografie van het werk en ontwikkelt een strategie om het site-

specifieke kunstwerk tentoon te stellen in het hier-en-nu. Ik stel voor dat in de 

museumpraktijk de rol van de dramaturg wordt vervuld door een team van professionals, 

zowel van binnen als buiten de organisatie. Aangezien site-specifieke installaties als 

performatieve kunstwerken kunnen worden opgevat, meen ik dat interpretatie noodzakelijk is 

om deze werken ‘levend’ te houden. Door daarbij de rol van de dramaturg te omarmen, wordt 

activering van het netwerk van ruimtelijke functies in de toekomst wellicht een geaccepteerde 

strategie om site-specifieke installaties in het museum op betekenisvolle wijze te laten 

voortbestaan.  

 


