Kunsten92: Bekijk nu alle videoopnamen en verslagen van Boekmanlezing en debat

TERUGBLIK BOEKMANLEZING EN DEBAT
De culturele dimensie in de stad van de toekomst

Deze bijeenkomst is nu in zijn geheel op onze website terugzien en lezen, in de volgende vormen:
* Videoopnamen (gehele lezing en debat)
* Getekend verslag door Ronald van der Heide
* Fotoimpressie
* Verslag door Jack van der Leden
KLIK HIER VOOR ALLE FILMS, FOTO'S EN VERSLAGEN
Op 23 juni gaf Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, in de Boekmanlezing zijn visie
op de rol van kunst en cultuur in de zoektocht naar een nieuwe 'inclusieve' samenleving: cultuur als voedingsbodem
voor nieuwsgierigheid en verbeelding. Hij hield daarbij een pleidooi voor stimulering van de stadsregio als podium en
inspiratiebron van kunst en cultuur.
De stad van de toekomst staat voor megauitdagingen, legde Mommaas uit, binnen uiteenlopende agenda’s:
economisch, sociaal en ecologisch. Het gaat daarbij om enorme opgaven. Denk aan voortgaande verstedelijking,
groei van de bevolking, circulaire economie, energietransitie, klimaatveranderingen. Smart cities zoals Amsterdam,
Eindhoven en Utrecht doen het heel goed, maar middelgrote steden als Leeuwarden en Helmond ontbreekt het aan
een ontwikkelverhaal.
Een sterke publieke cultuur is gewenst, met als essentieel aspect maatschappelijke solidariteit. Daarom moeten de
verschillende agenda’s aan een sociale agenda worden gekoppeld. En hier komen kunst en cultuur om de hoek
kijken! Nadrukkelijk niet enkel als instrument en glijmiddel, benadrukte hij, maar ook als voedingsbodem voor
nieuwsgierigheid en verbeelding. Verbeelding geeft betekenis aan de werkelijkheid en werkt verbindend.
In het daaropvolgende debat, dat mede door Kunsten ’92 werd georganiseerd, werd duidelijk dat tussen droom en
werkelijkheid nog veel barrières moeten worden geslecht. Er is weliswaar meer aandacht voor spreiding van cultuur
naar de wijken, maar aansluiting bij initiatieven van onderaf is daarmee nog niet gegarandeerd. Wat de
waardevermeerdering van door kunstenaars ontwikkelde gebieden voor een stad betekent wordt onvoldoende
meegewogen.

In het kader van het Holland Festival organiseerden de Boekmanstichting, Kunsten '92, Europe by People
(EU2016) en European Cultural Foundation op 23 juni 2016 de Boekmanlezing en debat 2016: De Culturele
dimensie in de stad van de toekomst.
Hans Mommaas (hoogleraar Regional Sustainability Governance aan Tilburg University en algemeen directeur van
het Planbureau voor de Leefomgeving PBL) verdedigde het belang van kunst en cultuur voor de stad en haar
toekomstige inwoners en nieuwkomers, in Nederland en Europa.Onder leiding van moderator Natasja van den Berg
(Tertium) vond er daarna een debat plaats tussen Hans Mommaas, Karolina Spaic (ZID Theater), Kristian Koreman
(Bureau ZUS, Zones Urbaines Sensibles) en Kajsa Ollongren (wethouder Gemeente Amsterdam, o.a. van Economie
en van Cultuur).

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Neem dan even contact met ons op.
Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen of wenst u uw gegevens te wijzigen, klik dan
op de volgende link: Meld je aan voor Digitaal maandbericht Kunsten '92.
Reageren op deze nieuwsbrief: info@kunsten92.nl
Voor meer informatie: www.kunsten92.nl
Deze mailing is een uitgave van Kunsten '92
Vereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed
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