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De academisering van de kunst 

Een praktijkbenadering tot de vroege geschiedenissen van de Accademia del Disegno en de 

Accademia di San Luca 

Samenvatting 

 

Deze dissertatie geeft een uitvoerige interpretatie van de eerste officiële kunstacademies in Europa, de 

Florentijnse Accademia del Disegno (1563) en de Romeinse Accademia di San Luca (1593). De 

samengestelde aard van deze instituten in hun vroege jaren – ze combineerden de doelen en functies van 

gilde, broederschap, cliënt, en school – is in het verleden opgevat als de reden voor hun beperkte 

effectiviteit en als een obstakel voor een helder en overkoepelend begrip van hun betekenis en identiteit. 

Bovendien hebben onderzoekers vooral de aandacht gericht op wat de Accademia del Disegno en de 

Accademia di San Luca gemeen hadden met moderne kunstacademies. Deze benadering heeft geleid tot 

reductionistische en essentialistische interpretaties van deze instituten, waarbij hun didactische en 

cultuurpolitieke functies worden benadrukt en hun religieuze en gildeactiviteiten verduisterd.  

Een van de centrale methodologische geboden van deze studie, die voortkwam uit de bespreking 

van praktijktheorieën, was het afzien van totaliserende interpretaties en van het toeschrijven van vaste 

essenties aan de Accademia del Disegno en de Accademia di San Luca. In plaats daarvan was het doel het 

in stand houden van een pluriforme vitaliteit van interpretatie. Door de Accademia del Disegno en de 

Accademia di San Luca op te vatten als kruispunten van patronage, literair-theoretische, gilde, didactische 

en religieuze praktijken – waarvan de meeste veranderden aan het einde van de zestiende eeuw – probeert 

deze studie de kunstacademie te de-essentialiseren. De nadruk op ‘sociale praktijken’ betekent de 

toepassing van inzichten van praktijktheorieën op een cultuur-historisch onderzoeksobject. De 

ontwikkeling van deze praktijktheorieën is het tweede doel van deze studie, naast het bevorderen van het 

begrip van de Accademia del Disegno en de Accademia di San Luca in hun vroege jaren.  

Hoofdstuk Een geeft een historisch overzicht van de literatuur over de Accademia del Disegno en 

de Accademia di San Luca en het legt uit hoe de toepassing van praktijktheorie kan worden begrepen als 

een volgende stap in deze ontwikkeling. Vanaf de publicatie van Pevsners toonaangevende boek 

Academies of Art: Past and Present (1940) kunnen er drie methodologische innovaties worden ontwaard 

in de literatuur over de kunstacademies: een verandering van perspectief van dat van de kunstenaars naar 

dat van de heersers (de cultuurpolitieke traditie); de implementatie van sociaal-theoretische begrippen in 

de interpretaties; en een systematischer gebruik van archiefbronnen. Terwijl de praktijktheoretische 

benadering de tweede en derde methodologische ontwikkeling omarmt is het sceptischer over de eerste 

innovatie. In plaats van het zich richten op verschillende soorten individuen (heersers in plaats van 

kunstenaars) concentreert een praktijkbenadering zich op de sociale praktijken waarin individuen worden 

grootgebracht en functioneren.  

Hoofdstuk Twee bevat een kritische bespreking van de bestaande interpretaties van de 

kunstacademies. De algemene en gemeenschappelijke eigenschappen van praktijktheorieën worden 

gecontrasteerd met de bestaande studies van de academies, en vooral wat betreft hun essentialistische en 

reductionistische aspecten. De wending naar praktijken impliceert de toepassing van een geheel van 

begrippen – van cultuur, subjectiviteit, objectiviteit en betekenis – die overtuigende alternatieven zijn 

voor de achterhaalde en modernistische concepten die in de literatuur over de Accademia del Disegno en 

de Accademia di San Luca zijn gebruikt. Bovendien kunnen praktijktheorieën, door te reflecteren op de 

relatie tussen theorie en praktijk, relevant zijn voor het begrijpen van de academisering van de kunst en 

vooral voor het begrijpen van de theoretische traktaten die in de academische context ontstonden.  

Hoofdstuk Drie presenteert een gedetailleerde versie van het interpretatieve raamwerk dat in deze 

dissertatie is gebruikt door in te gaan op enkele verschillen tussen praktijktheorieën en –theoretici. De 

hoofdrolspelers in dit hoofdstuk zijn Pierre Bourdieu en Theodore Schatzki. Het theoretische raamwerk 

dat in deze dissertatie is overgenomen, is voornamelijk afkomstig van Schatzki omdat zijn opvatting van 

de sociale realiteit pluralistischer is dan die van Bourdieu en daarom geschikter is voor multi-causale 



verklaringen van de handelingen van individuen en instituten. Bovendien ontwikkelt Schatzki zijn theorie 

niet in relatie tot een bepaalde samenleving of cultuur. Daardoor is zijn theorie, in tegenstelling tot die 

van Bourdieu, toepasbaar op verschillende tijdperken en culturen, en dus ook op de academisering van de 

kunst in het zestiende- en zeventiende-eeuwse Florence en Rome.  

Het op Schatzki’s praktijktheorie gebaseerde interpretatieve raamwerk concentreert zich op het 

praktische begrijpen (vaardigheden) dat werd vereist van de deelnemers aan de verschillende praktijken 

die door de kunstacademies werden uitgeoefend, op de regels die binnen die praktijken golden en op de 

doelen die door de deelnemers als deelnemers aan die praktijken werden nagestreefd (teleoaffectieve 

structuur). Dit conceptuele raamwerk is gecomplementeerd met een element dat afwezig is in Schatzki’s 

theorie, namelijk de verschillende vormen van macht die aanwezig zijn in de praktijken in kwestie. De 

analyse van macht houdt een implementatie in van een element van de theorie van Bourdieu in het verder 

op Schatzki gebaseerde interpretatieve raamwerk.  

De reconstructie van de praktijken van de Accademia del Disegno en de Accademia di San Luca 

wordt voltrokken in de hoofdstukken Vier tot en met Tien. Hoofdstuk Vier bevat een bespreking van de 

materiële cultuur – gebouwen, objecten en artefacten – die behoorden tot de Accademia del Disegno en 

de Accademia di San Luca. De analyse van archiefbronnen zoals inventarissen, waarin hun gebouwen en 

goederen zijn beschreven, laat zien dat er minstens vier praktijken werden uitgeoefend in deze instituten 

in hun vroege jaren: didactische, religieuze, gilde- en patronagepraktijken. Deze praktijken worden 

gereconstrueerd in volgende hoofdstukken. 

Hoofdstuk Vijf gaat over de religieuze praktijken van de Accademia del Disegno en de 

Accademia di San Luca. De doelen (teleoaffectieve structuur), regels en vaardigheden van zestiende- en 

zeventiende-eeuwse religieuze praktijken in Italië werden gedicteerd door de contrareformatorische Kerk. 

Het meest relevant voor de religieuze functie van de Accademia del Disegno en de Accademia di San 

Luca als broederschappen waren kerkelijke bevestiging van, en nadruk op, de aanbidding van sacrale 

beelden en heiligen, het belang van liefdadigheid en de Eucharistieviering. Door het uitoefenen van deze 

activiteiten namen de kunstacademies deel aan eigentijdse religieuze praktijken, alhoewel in een 

aangepaste vorm. Vergeleken met andere broederschappen, zoals de Virtuosi al Pantheon, waren de 

liefdadigheidsactiviteiten van de Accademia del Disegno en de Accademia di San Luca minder frequent 

en variabel. Zo leverden zij geen bruidsschatten voor de dochters van arme leden. Een ander aspect van 

liefdadigheid speelde juist een grotere rol in de religieuze praktijken van de kunstacademies dan in die 

van andere broederschappen. Dit was de productie van sacrale beelden voor hun kamers en gebouwen.  

Gildepraktijken zijn het onderwerp van Hoofdstuk Zes. De leden van de Accademia del Disegno 

en de Accademia di San Luca streefden het doel na van het beschermen en controleren van de kunstmarkt 

door middel van een systeem van regels dat onder meer bepaalde wie het beroep van kunstenaar mocht 

uitoefenen en taxaties mocht uitvoeren, en hoe werkplaatsen moesten worden georganiseerd, evenals de 

relaties tussen kunstenaars en opdrachtgevers, kunsthandelaren, studenten en assistenten. Terwijl in 

Florence de civiele rechtszaken over professionele onenigheden afgehandeld werden door het tribunaal 

van de Accademia del Disegno, was dit in Rome niet de verantwoordelijkheid van de Accademia di San 

Luca, omdat zulke zaken behandeld werden door het tribunaal van de Kardinaal Vicarius. De verslagen 

van de civiele zaken in het archief van de Florentijnse academie en de moeilijkheden die de Romeinse 

academie ondervond in het controleren van de markt laten zien dat de regels frequent werden gebroken. 

Rome trok van oudsher meer buitenlandse kunstenaars dan Florence vanwege de antieke monumenten die 

konden worden bestudeerd en vanwege de aanwezigheid van een groot aantal mogelijke opdrachtgevers, 

welvarende prelaten en aristocraten. Deze situatie bemoeilijkte het voor de Accademia di San Luca om 

hun gilderegels te handhaven binnen de gemeenschap van kunstenaars en dus om de markt het beroep 

effectief te controleren.  

De verschillende aspecten van de relatie tussen de begrippen theorie en praktijk in de 

kunstacademies worden besproken in de hoofdstukken Zeven tot en met Negen. Hoofdstuk Zeven 

vergelijkt de theoretische en literaire praktijken van de kunstacademies met die van eigentijdse 

universiteiten en culturele academies. Net als andere Italiaanse culturele academies waren de Accademia 

del Disegno en de Accademia di San Luca meer praktijkgericht dan de universiteiten, welke zich bijna 



uitsluitend concentreerden op theorieën en teksten. Dit betekent dat culturele en kunstacademies de 

plaatsen waren waar de traditionele en hiërarchische oppositie tussen theorie en praktijk werd 

getransformeerd. Een voorbeeld hiervan is het proces van creëren van de imprese met behulp waarvan de 

academici de essentie van hun instituut probeerden uit te drukken door een verbaal (motto) en een visueel 

(embleem) element te combineren. De Accademia del Disegno en de Accademia di San Luca waren 

formeler en minder speels dan de meeste culturele academies. Dit heeft zowel te maken met hun 

respectieve banden met de Florentijnse staat en het pausdom als met het feit dat de activiteiten van de 

leden van de kunstacademies geen vorm van vrijetijdsbesteding was – zoals de activiteiten in de culturele 

academies voor hun leden – maar onderdeel vormden van hun levensonderhoud. 

In Hoofdstuk Acht richt de bespreking van de relatie tussen theorie en praktijk zich op de 

didactische activiteiten die werden uitgeoefend in de kunstacademies. De Accademia del Disegno en de 

Accademia di San Luca organiseerden lezingen voor hun leden over wiskunde, natuurfilosofie en de 

principes van de kunsten als onderdeel van het curriculum. De kunstacademies combineerden deze 

activiteit, die ze over hadden genomen van de culturele academies, met praktijkonderwijs waarin jonge 

studenten de verschillende stadia van disegno leerden. De Accademia del Disegno en de Accademia di 

San Luca brachten substantiële veranderingen aan in de artistiek-didactische praktijken door het 

theoretische en praktische onderwijs te integreren. De Florentijnse academie richtte zich meer op de 

wiskunde, terwijl de Romeinse academie meer aandacht had voor natuurfilosofie en het kopiëren van 

gipsen afgietsels van antieke beelden. 

Hoofdstuk Negen richt zich op de notie van disegno zoals dit is uitgewerkt in de theoretische 

traktaten die ontstonden in de context van de Accademia del Disegno en de Accademia di San Luca. 

Hoewel de kunstenaars hun traktaten vanuit hetzelfde Aristotelische conceptuele raamwerk schreven, 

hadden ze toch verschillende opvattingen over disegno. De betekenis van disegno in de traktaten 

varieerde van het praktische tekenen van de menselijke anatomie (e.g. Allori en Cellini) tot het 

intellectuele proces van kennisverwerving en conceptformatie met behulp van de zintuigen en tekenpen 

(e.g. Zuccari en Cigoli). De verschillende interpretaties van disegno weerspiegelen hun verschillende 

opvattingen over de rol van kunstenaar in de samenleving: moet hij tevreden zijn met het produceren van 

kunstwerken of mag hij ook deelnemen aan theoretische debatten over zijn beroep? 

Bovendien wordt in Hoofdstuk Negen beargumenteerd dat deze door academische kunstenaars 

geschreven traktaten in twee sociale praktijken functioneerden. In de context van artistiek-didactische 

praktijken definieerden deze teksten disegno als de gemeenschappelijk grond van de schilderkunst, 

beeldhouwkunst en architectuur, en presenteerden zij de correcte methode voor het verwerven van de 

noodzakelijke artistieke vaardigheden. De traktaten hadden ook een betekenis in eigentijdse literaire 

praktijken voor zover ze de literaire en theoretische aspiraties van hun auteurs onthulden. Samen laten de 

Hoofdstukken Zeven tot en met Negen zien hoe de integratie van artistieke en literaire praktijken, een 

algemene eigenschap van de zestiende- en zeventiende-eeuwse Italiaanse cultuur, zich voltrok in de 

Accademia del Disegno en de Accademia di San Luca. 

Hoofdstuk Tien reconstrueert de rol van de kunstacademies in eigentijdse patronagepraktijken. 

Dit gebeurt met behulp van begrippen uit recente publicaties in het veld van patronagestudies. Het begrip 

van cultuurmakelaar in het bijzonder maakt het mogelijk om de vloeibaarheid van patronagerelaties en de 

veranderende functie van de academies te analyseren. In hun vroege jaren vervulden de Accademia del 

Disegno en de Accademia di San Luca de rol van cliënt in relatie tot, respectievelijk, de groothertog en de 

paus. De Accademia di San Luca vervulde bovendien de functie van cultuurmakelaar door te fungeren als 

een plaats waar professionele kunstenaars en potentiële opdrachtgevers samenkwamen en artistieke zaken 

bespraken in de vorm van lezingen, debatten en het onderricht in disegno. In tegenstelling tot de 

Romeinse academie, vervulde de Accademia del Disegno deze functie niet vanaf het begin van haar 

ontstaan, omdat het lidmaatschap was beperkt tot praktiserende kunstenaars en omdat de mecenas-cliënt 

relatie tussen het Florentijnse instituut en de groothertog dominanter was dan die tussen de Romeinse 

academie en de paus. 

De Conclusie geeft, behalve een recapitulatie van de resultaten van de voorgaande hoofdstukken, 

een analyse van de integratie van, en de conflicten tussen, de sociale praktijken die werden uitgeoefend in 



de Accademia del Disegno en de Accademia di San Luca, een bespreking van de verschillende typen van 

macht die daar in het spel waren, en een reflectie op het gebruik van het praktijktheoretische 

interpretatieve raamwerk en suggesties voor vervolgonderzoek. Wat betreft de integratie van sociale 

praktijken concentreert de Conclusie zich vooral op de groeiende overlap van literaire en artistieke 

praktijken in de Italiaanse kunstacademies, omdat deze ontwikkeling werd weerspiegeld in de discussies 

over de imprese, de theoretische traktaten en de meningsverschillen tussen de kunstenaars die volhielden 

dat ze een liberaal beroep uitoefenden en anderen die zij probeerden te controleren. 

Dit laatste punt is tevens een voorbeeld van een van de vormen van macht die in het spel waren in 

de kunstacademies, namelijk die tussen verschillende typen kunstenaars in de context van gildepraktijken. 

Andere vormen van macht werden onthuld door de onenigheden onder kunstenaars onderling en tussen 

kunstenaars en vertegenwoordigers van de politieke machthebbers, welke gingen over het curriculum en 

de volgorde van het kunstonderwijs in hun traktaten, en meningsverschillen tussen kunstenaars en 

letterati over de wenselijkheid over de intellectuele ondernemingen van de eerste groep. Door de 

verschillende soorten strijd en de gerelateerde soorten machtsrelaties te analyseren, reikt deze studie 

verder dan eerdere interpretaties, die zich uitsluitend richtten op de relatie tussen de academies en hun 

mecenassen. 

Ten slotte stelt de Conclusie dat de reconstructie van de sociale praktijken van de Accademia del 

Disegno en de Accademia di San Luca laat zien dat praktijktheorie vruchtbaar kan worden toegepast op 

historische bronnen, en het suggereert verschillende richtingen voor vervolgonderzoek: een systematische 

analyse van hoe Bourdieu’s notie van macht verbonden kan worden met de theorie van Schatzki; een 

analyse van andere kunstacademies op basis van de reconstructie van de sociale praktijken zoals 

uitgevoerd in deze dissertatie; en een interpretatie van de actuele academisering van de kunst, dat wil 

zeggen de ontwikkeling dat kunstenaars kunnen promoveren op basis van artistiek onderzoek. 


