Assen, 14 september 2û16:
Aan St¿tenComrnissie FCBE tav. Cultuur:

Mij:: naam is Gert trtrjlage.

Ik

spreek ::&nrens het Stedelijk Museum voor Hedendaagse Ksnst in Assea, sãmerÌ met het
Departerxest vocr Filosofie sn Kçnst en het Architectuurpodixm Assen atrderdecl vaa de
DeFKa Ca*pis. K*çststichtingen met een actief programmabeleid sisds 1994.

De Inspraaknota.
De provinciale Cultuurnota va:: Drenthe" voorontwerp 'De verbeelding van Dr*ntlæ' 2016- en
de bi-ibehor*rde inspraaknota werden op 7 j*::i besproke* i:l het College van GS en kornel in
de Statencammissievergaderi*gen va:: 14 er:2S september aan d* orde.
De iaspraakaata gee* de mogelijkheid deuÊ 3* lez*:r *1* ?:et :::eest actuele overzichi val rv*t er
aan culturele opinies leell bi:lnen de dasrv*cr aa.n le spreken representatieve instellingen in de
Drentse samenleving. Overige*s wordt veel van de kr¡resties bear:?woord met'Vcor
kennisgeving aangenomefl'of çss eÍkele keer met dat er *rg ssfl toelichting komt cp het
defiaitieve beleidspr*gramma of dat een uitvceri::gxr*ta a*g voþ.

- Kruisjes hebben we gezel bij de volger:de, schriftelijk ingesprckare:::

I)e gemeente Assen vraagt ûä lrreer faccs ap stedelijk beleid {p.i23}. }e P:*vi*ciale
Adviescommissie vindt dx h*isvesti:rg, ateliers, voor kunsten¿ärs belangrijker is dan
ksnstenaarsfabrieke¡: ex waagt behoedzaa¡:lheid omtrent de belofte'permanent en tijdelijk'.
(P.98), Heel iÍteressaî: ic de z.eer uitgebreide inspraak van het K&C is bu* verwarring
-gullieke'
waa:den aan
r:ntrent pr<lvinciale crnschrijving van 'iatriasiete' waarden waar zij
willen toevoegen ip.78).He! K&C is averigens helemaal voor rreãlieve ir:dustrie wat zij
gelijkschakelen met'bedrijfsleven'(p.82), terwijl de notatoch echt de indruk wckt i:ierin iets
van kunst te willen herkemea. Puntig ook is de onrust bij de Buite*plaats, als er:ige il deze
staalkaart aan meningen, ûmtreît het ontbreken van een duidetijke interesse vûor'a¿lcntme
kunst', tot twee keer toe!! (P.85,85). Dan is er ook nog de Gemeente Hoogeveen die wal meer
wil weten wat provincie nu precies aanwil met "creatiev€ cÕmrnunities" op het platteland.
Dich:er bij h*is !:eeft het Stedelijk Museunl SMA:{K. :nrl op het rekesl gekregen wat betre*
eigentijdse beeldende klnsT en architectuur. Immers de provincie vir:d; dat zij, ondanks
allerlei andere prachtige culturele waarder:, bij haar eigen keuzes voor figuratief en ¡ealistisch,
landschap en laadmarþ moet blijve::. *p de overige aangeleverde ir:spraaksãggesties,
bijvoorbeeld ten aanzienvan loardelijke samenwerking w+rd geen commeå:ãår gegeverl

zijn benieuwd naar hoe de prcvi*cie Drenthe zich van zijn experimentele kar* zal laten
zien. Ze heeft zich gecommitteerd aan een'We the North'programmakoers die erg veel
Groningse inbreng verra¿dt. Waar blijkt de Drentse inbreng uit? "Rural &rt" zeg!. ons det zo
veel. In*ovatieve festivals klinLt erg leuk, maar hoe blijvend, hoe beeldend is d¿¿? Gaat de
cultuurgedeputeerde invest€reil i¡: de Sreatse culturele Infrastructu¡.:r met bijvccrbeeld een
professionele ea s!ñ¡cturele ondersteuniag vaa Hedendaagse Kunst en,4,:chitectuu:? Of alleen
als het realistisch en ñguratief is? Citaat uit de **Ta: "TYij kiezen ten aanzien van beeldende
kunst en voringeving voor ee* beperlt aãåtål thema's: Iandschap*ku*st en BKY rond
infrastructurele ingrepen".
1Ve

Van verschillende kanten, onder anderen die van de Raad voor Cultuur, wordt aangedrongen
op een meer samenhangend beleid van de diverse overheden. Dit is al langere tijd het streven
voorbij interproviaciale speelp*at*n. De provincie Drenthe vindt echter dat beeldende kunst
voorbeho*den is aan Rijk e¡r Gerïeente.
Ðaarom Geachte St¿tenleden greeguw slem voor presentaties en diversiteit van hedenda¿gse
bceidende kuÍst an taleal-rijke cult¿¿r vanuit de basis.

Want dil vc*rontwerp in deze voorfase klinkt enigszins beha*dend. Naast een pa"ar
inleressante aanzetten lijLt het meer efll econimiserende rep*itie van eetr voorbije cultuur uit
te dragen d*lt eec stirnr:leriag v*n de Verbeeldiag var: rvat er ntg r::eer in Drenthe err de rest
van de wereld aan de hand is.

-Hierbij cns voorstel vûor

een

Nieuwe insp:aak:

Gezien de investeringsã*trl bi¡*es de Yoorjaarsnota ?ü16 alsmede de
geheel komen wij tot een vernieuwd vetza*k;

Cultrsrr¡otaizzij*

Ten eerste. Struclurele, vierjaarlijkse, proviaciale steurl bi*æn de prcvia*iale
basisinÊastr*cteu1 bij de verdere reaiisatie en vonngëvir:g van ee:: S:edelijke M¿s*ale
Ruimte voorHedendaagse Kunst en Architeçtuur in Assen.
Ten tweede Hierbij het concepf v*r:'ExperirnÊr¡ls*ff Õgio' te bearekkea.
Ten derde. Financiering uit fin¿¡rciêl* middele:r Cultuur e¡ deels uit de iavesteringen ten bate
van k*nstenaarsfabrieke:1.

Ik dank u voor uw aandacht
Gert TVijlage
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