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Cursusinhoud
In deze cursus wordt Leonardo da Vinci’s werkwijze als tekenaar en schilder bestudeerd tegen
de achtergrond van de traditionele Florentijnse werkplaatspraktijken en de regels die hij ten
aanzien van het onderwijs in de teken- en schilderkunst heeft geschreven. De aandacht is
daarbij gericht op het beantwoorden van de volgende vragen: waarom besteedde Leonardo het
merendeel van zijn tijd aan schrijven; hoe verwierf en ordende hij zijn
natuurwetenschappelijke kennis; hoe verhouden zijn denkbeelden omtrent goede
schilderkunst zich tot de Italiaanse schilderkunst en zijn eigen praktijk als tekenaar en
schilder. In 2019 leverde de internationale viering van het vijfhonderdste sterfjaar van
Leonardo da Vinci een stroom aan deze kunstenaar gewijde publicaties op. De belangrijkste
nieuwe inzichten ten aanzien van Leonardo’s rol als schrijver, wetenschapper en schilder
zullen in deze cursus aan bod komen.
Cursusdoelen
De cursus heeft twee belangrijke doelstellingen. Ten eerste de student vertrouwd maken met
de atelierpraktijken en kunsttheoretische opvattingen van Leonardo da Vinci en inzicht bij te
brengen in de aard en betekenis van de verhouding tussen zijn kunstpraktijk en denken over
kunst, beschouwd in de context van bestaande (Florentijnse en Milanese) tradities. Ten
tweede beoogt deze cursus de verwerving en verbetering van een aantal academische
vaardigheden. Centraal hierbij staan het analyseren, interpreteren en kritisch benaderen van
geschreven bronnen en literatuur, het in relatie brengen van het geschreven materiaal met dat
wat in kunstwerken is uitgebeeld, het schrijven van wetenschappelijke teksten incl. kritisch
apparaat, het mondeling presenteren van het eigen onderzoek, feedback geven en verwerken
en het efficiënt gebruiken van de wetenschappelijke bibliotheken. Deze vaardigheden worden
geoefend tijdens het gezamenlijk bespreken van de leesopdrachten (Reader), het schrijven van
een paper en het geven van een presentatie (ca. 20 min.).

Programma
Introductiecollege in Utrecht (in mei of juni). Datum wordt begin mei bekend gemaakt
Dinsdag 16 augustus: Aankomst op het NIKI (aankomst in het weekend of op feestdag 15
augustus is niet mogelijk door afwezigheid van de staf)
Week 1:
o Dinsdag: (aankomst NIKI): 15:00-18:00 uur: college en verdeling onderwerpen en
referaten.
o Woensdag: 9:00-13:00 uur: college. Middag (14:00 uur): tekstanalyse (Reader)
o Donderdag: 9:00-13:00 uur: college en tekstanalyse (Reader). Middag: Zelfstudie
o Vrijdag: 9:30: uur: bezoek Gallerie degli Uffizi. Middag: college en tekstanalyse
(Reader).
Week 2:
o
o
o
o
o
o

Maandag: 9:00-13:00 uur: college. Middag: zelfstudie
Dinsdag: 9:00-17:30 uur: dagexcursie Vinci
Woensdag: 9:00-13:00 uur: college. Middag: zelfstudie
Donderdag: zelfstudie
Vrijdag: zelfstudie. Middag (14:00 uur): presentaties
Zaterdag: 10:00 uur: Vervolg presentaties en afsluiting

Toetsing
Van elke student wordt verwacht dat hij/zij:
1.
Actief deelneemt (10 ptn)
2.
een referaat houdt in Florence (40 ptn)
3.
een paper schrijft n.a.v. een relevante onderzoeksvraag (50 ptn)
Actieve deelname: van de student wordt verwacht dat deze actief deelneemt aan de discussies
die tijdens colleges en rondleidingen ter plaatse te berde worden gebracht, op basis van de te
bestuderen literatuur.
Referaat
In de tweede week van het verblijf in Florence zal iedere student kort zijn/haar eigen
onderzoek toelichten. In maximaal 20 minuten moet aan de orde komen: de onderzoeksvraag,
een korte inhoudelijke schets van het probleem, onderzoeksaanpak (literatuurkeuze, stand van
zaken, deelvragen), mogelijke problemen. Het referaat is een resultaat van eigen onderzoek,
bestudeerde literatuur, aangeboden collegestof en waarneming ter plaatse.
Paper
Elke student schrijft een paper van 2500 (BA)/4000 (MA) woorden waarin hij/zij een van de
hieronder genoemde vragen als uitgangspunt gebruikt voor het onderzoek. Betrek inzichten en
beschouwingen die tijdens de cursus ter sprake kwamen in je paper en zorg ervoor dat je tekst
voldoet aan de normen voor een wetenschappelijke tekst. Voeg enkel afbeeldingen toe die
bijdragen tot het begrip en de duidelijkheid van je verhaal.

Een onderwerp kun je kiezen uit de keuzelijst of je kunt er zelf één aandragen. In de eerste
week van het verblijf in Florence wordt het onderwerp definitief vastgesteld. Tijdens het
verblijf wordt een begin gemaakt met het onderzoek. In de week van vertrek is er de
mogelijkheid om specifieke vragen mondeling te bespreken. Tijdens dit spreekuur zal tevens
een voorlopige indeling en bibliografie moeten worden overlegd. Na terugkeer in Nederland
zal er zelfstandig verder worden gewerkt aan het paper.
Zoals eerder vermeld, in deze werkgroep staan de volgende vier vragen centraal:
1)

hoe verhouden Leonardo’s denkbeelden over goede schilderkunst zich tot zijn
eigen praktijk als schilder?
2)
hoe verhouden zijn opvattingen over de betekenis en het doel van de schilderkunst
zich tot die van zijn tijdgenoten en directe voorgangers (kunsttheoretici en
humanisten)?
3)
Welke relatie bestaat er tussen Leonardo’s denkbeelden over schilderkunst en de
schilderkunst uit zijn tijd?
4)
Wat is de invloed van Leonardo als leermeester in Milaan en Florence (in welke
mate brachten zijn leerlingen zijn adviezen en regels in praktijk?)
Betrek inzichten en beschouwingen die tijdens de cursus ter sprake kwamen in je paper en
zorg ervoor dat je tekst voldoet aan de normen voor een wetenschappelijke tekst. Voeg alleen
afbeeldingen toe die bijdragen tot het begrip en de duidelijkheid van je verhaal.

De deadline voor inlevering van het paper is maandag 17 oktober 2022.
Het werkstuk wordt beoordeeld op de volgende aspecten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

formulering centrale vraagstelling
methode van onderzoek
kritische analyse gangbare interpretaties
antwoord centrale vraagstelling en eigen interpretatie
structuur en opbouw van de argumentatie
analyse visueel materiaal
taal (correcte spelling en taalgebruik)
notenapparaat en bibliografie

Aanwijzingen voor de in te inleveren opdracht:
1. De opdracht is getypt met een regelafstand van anderhalf, met letterformaat 12 en met
zijmarges van 2,5 cm.
2. Zet je naam, studentnummer, email-adres en de naam van de cursus bovenaan elke
opdracht.
3. Controleer vooraleer je inlevert. Print je document volledig uit en lees het op de harde
kopij na op spel-, taal- en stijlfouten. Controleer of je alle onderdelen van de opdracht
hebt gemaakt.
4. Voor het paper schrijf je een goed lopende en overzichtelijke tekst met een inleiding,
hoofdtekst en besluit. Je gebruikt volzinnen en geen telegramstijl.
5. Alle opdrachten worden tijdig ingeleverd.
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