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Waarom schoonheid belangrijk is

Inleider: Prof. dr. Bart Vandenabeele (Gent)
Schoonheid is fundamenteel voor een goed leven. Schoonheid waarderen is een van de
belangrijkste toevluchtsoorden tegen het consumentisme en de alomtegenwoordige kitsch.
In het eerste deel bestuderen we de esthetische appreciatie van de natuur. De media
overspoelen ons met berichten over klimaatverandering, milieuverontreiniging, recyclage,
duurzaamheid enzovoort. Verstandig nadenken over onze planeet staat hoog op de politieke
agenda. Eén van de belangrijkste, maar al te vaak ondergewaardeerde motieven voor
natuurbehoud wordt belicht: de liefde voor schoonheid. Met talrijke concrete voorbeelden
illustreert en verheldert de inleider de specifieke waarde van het natuurschoon en de
esthetische houding die erbij past.
In het tweede deel behandelen we de artistieke schoonheid. Kunstwerken zijn traditioneel
voorwerp van esthetische belangstelling. Mooie kunstwerken boeien niet alleen, maar
verheffen ook de menselijke geest. Sinds enkele decennia zijn vele kunstenaars echter niet
meer in schoonheid geïnteresseerd. Ongetemde vrijheid, experiment en ‘vernieuwing’ staan
centraal. Zo gooien ze een van de belangrijkste menselijke waarden overboord. Schoonheid is
intrinsiek waardevol. Er aandachtig stil bij staan maakt de wereld tot een plek waar we
existentieel en spiritueel thuis zijn.
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