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discussie die te vaak eindigt in onenigheid. De een
beweert dat er teveel overheidsgeld naar kunst gaat, de
ander vindt dat de kunsten juist beter beschermd zouden
moeten worden. Laten we het liever gezellig houden.
Of hun fresco’s kunst of decoratie waren maakte de
oude Romeinen niets uit, hun geschilderde tuinen
verbeeldden eenvoudig het paradijs. Voor de Art Nouveau
was de natuur de inspiratiebron in beeldende kunst en
architectuur: hier een slanke kolom met Clematis
omrankt, daar een gestileerde stenen anemoon, in
Brussel is het alom aanwezig. De avontuurlijke
wortelpatronen met barokke krullen of geometrische
ritmes die beeldend kunstenaar Diana Scherer laat
groeien zijn juist geïnspireerd door vormen uit de kunst.
Als kunst ‘het product van creatieve menselijke
uitingen’ is, zoals Wikipedia het omschrijft, moeten daar
ook tuinen onder vallen. Mocht u zich afvragen wat
tuinkunst is, of tuinen kunst kunnen zijn of dat er in
tuinen beslist kunst te zien moet zijn, wij schrijven erover.
Maar we houden het wel gezellig. Dat is de kunst.
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