Kunst en cultuur
Cera investeert in kunst en cultuur, omdat deze bijdragen
aan de ontwikkeling van onze samenleving.
Kunst en cultuur hebben sinds oudsher een signaalfunctie
door maatschappelijke thema’s aan te snijden. Zo dragen
kunstenaars bij aan de verbreding van horizonten. Kunst
en cultuur bieden inspiratie en maken nieuwe denkpistes
voor een democratische en open samenleving zichtbaar.
Kunst en cultuur in een evoluerende samenleving
Cera investeert in de toegankelijkheid van kunst en cultuur voor haar vennoten en
daarnaast voor een breed en divers publiek. Cera gelooft in actieve participatie aan kunst
voor en door iedereen. Daarom draagt Cera bij aan de democratisering van kunst en
cultuur, waarbij kunst-beleving een sleutelwoord is. Cera hecht in het bijzonder belang
aan het openstellen van kunst en cultuur voor kinderen en jongeren, amateurkunstenaars,
en jongere of beginnende kunstenaars. Daartoe kan Cera onder meer samenwerken met
kunstateliers, kunstacademies, lokale kunstenaarsgezelschappen of onderwijs. Kunst en
cultuur zijn middelen tot persoonlijke ontwikkeling en integratie van kwetsbare groepen.
Zo dragen kunst en cultuur bij aan het bouwen van zelfvertrouwen, aan het versterken
van sociale cohesie en van competenties.
Steun aan de kunst- en cultuursector
Cera ondersteunt de kunst- en cultuursector en is zo een hefboom voor de ontplooiing van
kunstenaars en van culturele organisaties. De kunstsector is een bron van creativiteit en
innovatie voor andere sectoren. Cera is een bruggenbouwer tussen sectoren en actoren,
en kan haar brede vennotenbasis daarvoor aanspreken. In tijden waarin diversificatie
van inkomstenbronnen en samenwerking worden gestimuleerd, ondersteunt Cera het
zakelijke ondernemerschap in de kunstensector met haar expertise, haar coöperatieve
waarden en haar netwerk. Cera neemt hier een rol op door haar expertise m.b.t.
coöperatief ondernemen uit te dragen.
De Cera-kunstcollectie
Cera stelt haar kunstcollectie open voor haar vennoten, en daarnaast ook voor jongeren
en voor een breed publiek. Dit realiseert Cera onder meer dankzij partnerschappen zoals
met Museum M in Leuven.
Cera speelt een voortrekkersrol in de transitie naar een meer duurzame en
coöperatieve samenleving. Hierbij zijn samenwerking, solidariteit en respect voor
iedereen sterk richtinggevend. In de algemene visienota van de maatschappelijke
dienstverlening staan deze krijtlijnen beschreven.

