
We feliciteren ook de winnares van de Scriptieprijs voor cultuurmanagement: INGRID VAN 

SAMANG met haar scriptie getiteld: 'Fietsen door het kunstenveld naar morgen. 
Een onderzoek naar hoe het kunstenveld invulling geeft aan haar rol inzake ecologie, een 
onderdeel van duurzaamheid.'  

De scriptie beantwoordt in alle opzichten aan de criteria van een wetenschappelijke studie: de 

probleemstelling is duidelijk afgebakend en goed gemotiveerd, de structuur is helder opgebouwd, 
het onderzoeksdesign is strak met een duidelijk theoretisch en methodologisch kader, de analyse 
grondig, en de aanbevelingen zijn uitgebreid en relevant. De rapportering is helder en vlot. 
Bovendien kan de studie ‘openbarend’ genoemd worden door de interessante invalshoek/link 
tussen cultuur en ecologie, waarbij ecologie als onderdeel van cultuur wordt beschouwd. De studie 

hanteert een brede visie op duurzaamheid en dit werd door de jury sterk gewaardeerd.  
 
Duurzaamheid omvat drie pijlers die elkaar wederzijds beïnvloeden: ecologie; mens en 
samenleving; en economie. Steeds meer auteurs plaatsen daar een vierde pijler bij nl. cultuur. 

Culturele duurzaamheid gaat enerzijds over het duurzaam omgaan met cultuur in al haar vormen 
(materieel en immaterieel) en anderzijds levert ze een bijdrage aan een duurzame samenleving. 
De studie focust in het empirisch gedeelte op ecologie en onderzocht de praktijk van de 

professionele kunsten in Antwerpen. Via een kwantitatieve analyse van het professionele 
kunstenveld in Antwerpen, aangevuld met een kwalitatieve evaluatie van het Mechelse 
kunstenveld, werden een aantal elementen blootgelegd over hoe invulling kan gegeven worden aan 
deze ecologische dimensie:  
Zo kan het veld zelf bijdragen tot het vergroenen van de kunstpraktijk en zij kunnen ook een rol 
spelen in het sensibiliseren van het publiek. Dit geldt zowel voor de kunstorganisatie als voor de 

kunstenaar. Goede intenties worden echter niet altijd omgezet in gedrag.  
 
Daarnaast blijkt dat de kennis over goede praktijken binnen het Vlaamse en wereldwijde 
kunstenveld beperkt is.  
Ook de rol van de overheid werd besproken. Daarbij werd erop gewezen dat de overheid zowel een 
bewustmakings-, voorbeeld-, als informatiefunctie dient te hebben. In de ontwikkelingsfase moet 

zij inspireren, kansen geven, participeren, mogelijkheden scheppen, experimenten ondersteunen, 

leerprocessen stimuleren en netwerken opzetten.  
 
Kortom: gezien de kwaliteit, maar ook de relevantie van het werk, bekroont de jury eenparig de 
masterscriptie die Ingrid Van Samang uitvoerde in het kader van haar master cultuurmanagement 
aan de Universiteit Antwerpen, met de Bilsen Prijs voor Cultuurmanagement voor een 
ongepubliceerde studie.  

 


