
Landschapstekening Kunsten Gent

In 2015 werd door vijf grotere Gentse kunstenorganisaties (ondersteund door de stad Gent) het initiatief 
genomen voor een eerste landschapstekening van de kunstensector: “Verbinden en verbouwen”. Het 
daagde ons uit om op zoek te gaan naar een aanpak voor de landschapstekening 2019 die nog meer dan 
toen, impact kan hebben op de actuele en toekomstige ontwikkelingen van het Gentse kunstenlandschap 
en haar beleid. Daarbij spelen een aantal factoren/actoren een grote rol.

VOORJAAR 2019

Deze intenties dateren van zomer 2019, toen het traject opgestart werd en nog niet duidelijk was dat er een aantal factoren die intenties en 
planning nogal drastisch dooreen zouden gooien.

In 2015 was het initiatief van de landschaps- 
tekening, samen met de ontwikkelingen in 
specifieke lerende netwerken zoals bv. het 
Zalenoverleg Podium, een belangrijke stap om 
als Gentse kunstensector gezamenlijk over 
enkele zaken te reflecteren.
In 2019 schakelde de sector een versnelling 
hoger: een Petit Comité (stuurgroep) werd 
samengesteld en op de eerste “Grote 
Vergadering” werden actiegroepen gevormd 
rond concrete thema’s. Het leek ons cruciaal om 
de invulling van de landschapstekening af te 
stemmen op de ontwikkelingen binnen het Gents 
Kunstenoverleg.

GENTS KUNSTENOVERLEG

Aansluitend bij een basisprincipe van het 
Kunstenoverleg, willen wij ook in het kader van 
de landschapstekening de blik ruim houden.

Om een zicht te bieden op het huidige 
kunstenlandschap, de te verwachten evoluties 
en om blinde vlekken te detecteren in het 
Gentse kunstenlandschap moeten we buiten 
de muren durven treden van de klassieke 
kunstendecreetblik.

BUITEN DE MUREN

We willen ook inzetten op participatieve 
leerervaringen tijdens de sectorontmoetingen.

Hoe kunnen we de sector ondersteunen om over 
hun uitdagingen te communiceren met elkaar, 
zich reflectief en waar nodig kwetsbaar op te 
stellen, de rode draden op scherp te krijgen, met 
voldoende oog voor nuance en complexe 
problemen.

PARTICIPATIEVE LEERPROCESSEN

Een landschapstekening houdt wat ons betreft 
niet op bij de inventaris van een landschap en 
het blootleggen van blinde vlekken, problemen 
en uitdagingen.

Wij  werken aan scherpe aanbevelingen, 
toekomstscenario’s, concrete suggesties en 
een document dat inspirerend, leesbaar en 
hanteerbaar is voor alle betrokken partners en 
overheden.

SCHERP, INSPIREREND, LEESBAAR
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