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Question: How would you describe the phenomenon of canonization according to the 

approaches of Becker and Luhmann respectively? 

 

(Potential) answer: 

- Becker:  

- rol conventies 

- normen over wat kunstwerk moet inhouden om tot canon te behoren 

- bv. kunstwerk moet invloedrijk zijn, vernieuwend maar toch ook 

prototype van zijn stijl 

- dus tegelijkertijd bestaande conventies/resources volgen, als 

conventies doorbreken (bv. eigen stijl ontwikkelen) 

- rol verwachtingen 

- mensen hebben wederzijdse verwachtingen over wat is de canon 

- publiek weet door die verwachtingen dus ook hoe ze met canon 

moeten omgaan 

- OPM: verschil in kennis over canon is dan ook te zien in hoe vertrouwd men 

is met conventies en zo 

- dus conclusie: canonisering is product van collectieve actie obv cooperatie en 

conventies in art worlds 

- Luhmann: 

- interne evolutionaire logica: variatie → selectie → retention  

- rol autopoiesis: kunstwerken met aesth. comm. kunnen andere kunstwerken 

kwalificeren als kunstwerk (zelf-referentialiteit) adhv stilistische referenties 

- structurele koppelingen in canoninisering 

 

 

 

Question: Inglis zegt dat er consensus is in de kunstsociologie over dat kunst een construct 

is, een kwestie van labelling. Bekijk dit in het perspectief van Luhmann en Becker (Was 

vraag 10)  

 

(Potential) answer: 

Becker over dat hij zich heeft laten inspireren door Strauss met zijn idee van labellen dmv 

onderhandelingen door sociale interacties. Dit past becker toe op kunst en dan ook van 

conventies bij becker dus conventies over het idee van kunst.  

 

Luhmann heb ik de artsystem even uitgelegd en dan gezegd van ja met esthetische 

communicatie is een een ambiguïteit want je hebt metacommunicatie nodig. Communicatie 

door kunst is afhankelijk van communicatie over kunst, wat meta communicatie is 

En dan vroeg hij obv wat worden die labels gegeven: en dan was het dus obv fitting forms 

en non-fitting forms (was ik vergeten)  

 

 

Question: Becommentarieer De Cauter (activisme) vanuit de hele cursus 



 

(Potential) answer:  

● Luhmann:  

○ autopoiesis: activistische actie als reactie op voorgaande communicatie vb 

politieke maatregel  

○ Elke actie als een contingente selectie uit een waaier van mogelijkheden  

○ polycontexturality: De Cauter zegt dat kunst als sfeer noch privaat (econ) 

noch publiek (politiek) is → kunst nuttig om andere zaken te benadrukken  

● Schinkel: contemporary art as socially defamiliarizing art ⇒ art becomes political = 

activism according to De Cauter  

● Beckers art world approach toegepast op activisme  

○ cooperation: burgerverenigingen en professionalisering  

○ conventions:  verwachtingen over hoe protest zal verlopen ondermijnen door 

betrekken kunst vb clowns army  

○ resources: professionalisering en digitalisering  

● Burger over avant garde: inject creativity and imagination of art in to daily life vb 

clowns army  

 

 

 

Question: 

Je bent een aanhanger van Bourdieu, hoe zou jij becker zijn theorie evalueren. Geef 

voorbeelden bv hedendaagse dans aanhalen ofso 

(Potential) answer: 

 

Question: 

Comment Lijster's ideas on art and criticism in light of the overall course. Be concise, so 

stress only the most important points. 


