
Documentatie: coronacrisis en de
kunstensector in Vlaanderen en Brussel
Hier vind je de documentatie over het verloop van coronacrisis en de gevolgen ervan voor de
kunsten- en cultuursector in Vlaanderen en Brussel. Kunstenpunt hield deze bij sinds het begin
van de crisis. Het resultaat zijn overzichten en lijsten van (overheids)maatregelen en acties in
de sector tussen 2020 en 2022. Ze staan open voor iedereen die wil reconstrueren wat er in
deze periode gebeurde in kunsten en cultuur.

Klik op de links voor documentatie over:

1. Maatregelen van overheden tegen de verspreiding van het coronavirus (2020-2022). In
een tijdlijn vind je een beschrijving van elke maatregel met een direct effect op de werking
van de kunsten- en cultuursector in Vlaanderen. Elke datum geeft aan wanneer een
maatregel in werking trad. Je vindt ook aangekondigde maatregelen die uiteindelijk niet
werden uitgevoerd. Voor een tijdlijn van maatregelen wereldwijd, zie de Oxford COVID-19
Government Response Tracker. Gedetailleerde beschrijvingen van maatregelen in
Europese landen vind je bij Compendium for Cultural Policies and Trends.

2. Steunmaatregelen voor kunstenaars en culturele organisaties (2020-2022). Overheden
en private spelers riepen nieuwe maatregelen in het leven of pasten bestaande aan. Dit om
de (financiële, fiscale, andere) effecten van de coronacrisis te compenseren. Een lijst
beschrijft elke maatregel per overheidsniveau of ander type van initiatiefnemer, met
bijkomende details. De lijst probeert volledig te zijn voor de kunsten- en cultuursector in
Vlaanderen en Brussel. Indien je nog aanvullingen kent, contacteer simon@kunsten.be.
Voor beschrijvingen van maatregelen in andere Europese landen, zie Compendium for
Cultural Policies and Trends.

3. Initiatieven en oproepen vanuit de kunsten- en cultuursector. De artikelreeks Re/Set
bracht initiatieven onder de aandacht waarin kunstenaars en organisaties veilig en fair aan
de slag gingen ten tijde van besmettingsgevaar en beperkingen. Dat tussen november 2020
en juli 2021. In een oudere lijst vind je initiatieven tussen maart en oktober 2020 terug. In
het traject A Fair New World?! graaft Kunstenpunt dieper in een aantal ideeën en praktijken
die anders willen werken in de kunsten. Dat onder andere met de oproep A Fair New
Idea?!. Voor initiatieven wereldwijd, zie Creatives Unite. Kunstenpunt maakte tot slot ook
een overzicht van oproepen en (protest)acties om de situatie in kunsten en cultuur aan te
kaarten (maart - oktober 2020).

4. Rapporten en artikels over de impact van de coronacrisis op de kunsten- en
cultuursector. Raadpleeg hiervoor de literatuurlijst van Kunstenpunt. Je vindt er ook
bronnen terug over andere aspecten van de crisis in kunst en cultuur.
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