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unlersele waarde

van 1okale'kunsl
oe de uitslas ook zal zijn, deverliezervande
ze verkiezingen is niet een partij naar een

heelterrein. Onderwijs, zorg, veiligheid,veF
keeÍ, woningen, banen: alles is uitgèbreid aan
bodgekomen, behalve .ultuur en Lrnst. Jè
moet hard zoekeÍ om er in de lokale progranma'sietscoD.reets over te vinden.
Als er al een paar woorden aatr gewijd zijn, da! zitten die
verstopt in andere belangen zoals toerisrische aantrekkings
kacht ofparkeerbeleid. (unst in de opeEbare iuimte wordr
in een adem met winlelcerrra genoemd. rnBràbanrwit een
ptogressieve partij ,.doorpakken met subsidie van de ge
meente met de aupak van her religie$ er-fgoed,,. Forum
voor DemocÍatie wi1 de ,,segregatie bevorderende, wes-DeroÍs" culturele projecten stoppen ten bate ve westerse en
Nederlandse cultuur. h Amsterdam, eenvandemeesrbevoorrechte steden ter wereld als het amkomt op de diversiteit en toegankelijkheid ve lonst, kan leide e partij D66

n,elveelrerde,.omerdanFFn,urraa.,re.t[àtar.nipr we
rltuurvorm. Ove'dl lin de nadarL opaliureh er8enle,d Fi
,.oltuuÍ dje werltvoorde gemeenre .
,

wie door

ve!§chilknde culturele stemwijzers btadert, be
déin,prrsgesorden. He wooÍddDibp . -rer
lucht, mu het gaat overhet subsidjëren van Dusver
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voervans.holen,vanmàteurkunst. lanstteDbehoevevu
mindeÍheden en

de veÍsterkingvan de economie. rn Limburg
suggereert eenuaagin de stenwijzer dar de LimbuÍgseíolkscultuuvoorrangmoetkdjgen. in HaÍlingensraathetCDAllu

vooreenevenwichtigeeng@desmenleving.

wuookde

zorgvoor,.natuur etr.ultuur bij hoon. Let op de volgorde.

Kunst is het canvas waarop we onszelf
projecteren, hoe abstract ook

msti5 \etuordcl lot,er\'okaas,

dar oe e'g"nheld be_

I !oldeí. oprisrentÍck "1eeldrndelddPbren9.\pr'
gens is er sprake van werkelijke àmbitie. wààr is dè
L \

've,\e fi ns doordekun, heioperbdd KLt'nbe'ir'de Vd_
pducdhe vooràllP
lÉ
tincP oD d;vaie Totcdai.de
"holtprpr:
kunr biina w""Toedieuord"r om de vuz"lftpre\endleid
van twèe gen€raues geleden. Deze verkiezingen reduceÍen
burseF rol.onsumèrlpr een, hl op her be\ redig.n van dPPl_

bpl;nqen.Inddr pc,sperneÍvprtir.ldekun'rdlliid,w ron

etr banen lijko 31tijd ursenter'
Kunst is peÍ definitie meer dan lriese, Brabàntse, n rrkqF or
Surinamsekunst, hoe belangrijk die ook kunnen zijn onde
eerste belangsteling aan te wakkeren. Kunst laat ons mensen
zelfzien, itra1onze gootsheid enteko komingen, itr oorloS,
jaloezie, vÍede en liefde. Het ,ijn themat die voor iedereen

derwijs, zors

selde4 oneeà.ht aÍkomst

en

geloof.

W' zijn de monieme grotschilderingen van Altamira, de
vazen vm de Song_dlGstie, de brcnzen van Benin, de por

ve

Rembrmdt en de haai op sterk wate. van Dàmien
\^,ij onszefin de MaÍÍftrius Paseon, Be
.Jol\cé,het zwanenmeeÍ, Pantsetkruíset Potenkín al tohn
'(
Àdams oDeràDo.,or 4/omr.. xun.l het.dnvr" {aarop he
on"zelfoioierterer. hoe ab5lrd, I ook. Kunsl ve'b.ndr doordat
hd ner ;erh:al verrèlt v"n sie h! wdrer en s re h ri willen
tretten

Hi6t. Maar ook zien

ziin. cper \eo-rlànd., scFn wesr"n rryl'aa .

n,a

een unr_

v;rseel verhaal dat onze individuele levens overstljgt.
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unst is vaak omstreden. màar @k discussie dwingt tot

nadenkeren\"rbindt. lui§rsindrd"o"rzuil n81"b
u"n wea'e reurnarne 4oaiE. zoel' rprmar Ileptu

\d

de ComeniLsDnls
be'oogdF bii?r 1"rvràdtrB
vodse week- verbinding dooÍ het grote verhaal, en niet door
fragmentanschè kuNt die pàlticuliere groepe. bedient in
hun zoeken naar een aparte identiteit. Het is zorgwekkeÍd als
eemeeni"rrdd{eÍr'e/ nEen zrcl' ddloe bep"Èen. In e"r
àemocratie d.e aar her ve wordPr i< tor eer oplelqon \ddeelbelangen noet het ptrblieke belang ve dalgene waar
voor geen belangengroeP bestaat blijveÍd ge8àrmdeerd wor

willinl

den. ook op gemeentelijk niveau.

Louisé O. Frésco isvoouiilervan de Raad van Bestluívan wa

qe"qp 'u8o

en

v r'rr'"é'.

