Kunsten92: Van Aschat en Brok in Buitenhof: overheid neem verantwoordelijkheid voor cultuur

Afgelopen zondag (10 sep) waren in het televisieprogramma Buitenhof te gast acteur Gijs Scholten van Aschat
(voorzitter Akademie van Kunsten) en Arno Brok (commissaris van de Koning in Friesland). Zij reageerden op de
vraagstelling van het programma wat na jaren van bezuinigen nog de rol van kunst in de huidige maatschappij is.
Van Aschat brak een lans voor een normale salariëring van kunstenaars, in een sector die internationaal in hoog
aanzien staat. 'Neem verantwoordelijkheid en zorg dat kunstenaars een menswaardig bestaan hebben. Een eerste
violist van een groot orkest wordt gedwongen een bijbaantje hebben  alsof de chirurg je bij je ontwaken vraagt: heeft u
nog wat te metselen?' (Fragment)
Brok benadrukte het belang van cultuur voor de kwaliteit van de samenleving. Volgens Brok is de verantwoordelijkheid
voor het voortbestaan van kunst en cultuur steeds meer bij provincie en gemeenten terechtgekomen. ‘Ik hoop dat het
Rijk zijn verantwoordelijkheid neemt en inziet hoe belangrijk een vitale culturele infrastructuur is voor de regio.' Brok
pleitte voor meer onderlinge samenwerking. ‘Dat komt ten gunste van het cultuurbeleid in de regio.’ Arno Brok voegde
er aan toe dat de portefeuille cultuur in ministershanden moet blijven. (Artikel Leeuwarder Courant).
Tenslotte benadrukten van Aschat als Brok hoe cruciaal cultuuronderwijs is voor de ontwikkeling van kinderen.
Kijk hier de uitzending van Buitenhof terug, vanaf de 39ste minuut.
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