
Landschapstekening Kunsten Gent

De landschapstekening 2020 zal een landschapstekening 2021 worden, waarbij de grote disruptie door 
Corona een rol zal spelen, maar ook de wijzigingen in het kunstendecreet en de verschuivende rol van 
steden in het cultuurbeleid. Dat geeft ons de kans om de gevolgen van corona beter mee in kaart kunnen 
brengen, de impact van een gewijzigd kunstendecreet beter te kunnen inschatten, betere data te 
verzamelen en mappings te maken.
Terwijl we wachten tot een en ander zich uitklaart, zitten we dus niet stil. We zoeken samen met het Gents 
Kunstenoverleg en de Task Force Cultuur naar een duurzame tool om data over het landschap te 
verzamelen en te delen, we berichten over de veranderingen die op til zijn en we toetsen de grote lijnen die 
we dit voorjaar hadden uitgezet aan de veranderende realiteit in het veld:

oktober 2020

Over werk- speel- en deelruimte. Over 
ateliers, creatieve en publieke ruimte, 
zalen, buurten en tijdelijke innames en 
waarom dat allemaal belangrijk zijn 
voor de sector en de stad.

RUIMTE VOOR MAKEN EN DELEN

Over duurzaamheid, ecologie, 
zelfredzaamheid, ecosystemen.
Over houdbaar samenwerken en 
financieren op lange termijn.

Over kunst en cultuur als aanjager en 
cruciale factor in de ontwikkelingen van 
een weerbare en duurzame stad.

De werkelijke impact van Corona op de Gentse cultuursector moet in kaart gebracht worden - we 
hebben te weinig kennis van waar onze organisaties en artistieke praktijken naartoe gaan, waar ze op 
afstevenen. We zoeken een partner die in verschillende fases data kan verzamelen en meten. Vanuit de 
landschapstekening gaan we aan de slag met de bevindingen in het licht van bovenstaande ambities.
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DUURZAAM IN DENKEN EN DOEN

Over de keuzes op langere termijn, 
ontwikkelingen die iedereen 
aanbelangen en de stad als cultureel- 
divers, creatief en inspirerend 
ecosysteem waar de kunsten zich in 
grote vrijheid kunnen ontwikkelen.

AGENDA 2030

Over culturele ruimte en kansen voor 
iedereen, met aandacht voor jonge 
Gentenaars in alle soorten en 
formaten. Over andere plekken en 
kunsten, over ontmoeting en erfgoed 
dat gedeeld of ontdekt moet worden, 
over generaties, over informele 
systemen, over solidariteit en een 
open, genereuze stad en samenleving.

RUIMTE VOOR MAKEN EN DELEN


