aRtivistisch manifest
‘Je révolte, donc nous sommes' - Albert Camus

Naar aanleiding van de lancering van het 'aRtivisme' in Straatsburg op 25
juni 2008 aan de mediterrane tafel van Michelangelo Pistoletto, roepen wij
vredelievende kunstenaars of elke creatieve en vrijheidsminnende
wereldburger op
om zich los te maken uit de onverschilligheid voor een lijdende wereld,
om zich niet in slaap te laten sussen in de vette armen van het establishment,
om te verzaken aan elke toegeving hieraan,
om machtstructuren blijvend in vraag te stellen,
om verlepte ideologieën en dogma’s te verbranden,
om schouder aan schouder te staan met de wereld in nood,
om zijn creatief kunnen te mobiliseren voor dit doel.
Wij roepen op om verknechtende structuren aan te klagen en de bedreigde
wereld waarin wij leven, te behoeden.
Wij stellen dat kunst meer is dan ijle esthetiek, gezwets en hedonisme.
Wij stellen dat woorden, beelden en tonen dienen te getuigen van
een oprechte bekommernis voor de lotsverbetering van de mens
met respect voor iedere vorm van leven op aarde.
Wij roepen betrokkenheid en maatschappelijke relevantie
uit tot sleutelwoorden.
Wij roepen het aRtivisme uit tot een verheven artistieke praxis,
tot het hoogste creatieve goed ten dienste van mens en wereld.
Antwerpen, 2 juli 2010.
Hanzestadcoalitie voor een duurzame en dierbare stad vertegenwoordigd door Luc Vanneste,
Groene Gordel Front www.ggf.be & de bosdichters Lappersfort Poets Society : Peter Theunynck, Wally De Doncker, Joris Denoo, Staf De Wilde, Johan de Boose, Bernard de Cock,
Linda Van Mieghem, Paul Demets, Patricia Lasoen, Antoinette Van Mossevelde, Alain De
Coessemaeker http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php actief in www.vbv.be/netwerk
& www.openruimteademruimte.be en binnenkort krijgt de Vlaamse & brugse bosbeweging
bij www.buitengoed.be een tweede symboolplaats : het Oostendse Lappersfort Zuurstofbos
wordt er geboren, naast het Brugse Lappersfort Poëziebos een plek waar het goed is om vrij te
ademen http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=MJ2S4SNM&word=Lappersfortbos
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