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rekto:verso ontvangt Vlaamse Cultuurprijs voor
Podiumkunsten 2012‐2013
Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft vandaag de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap
voor Podiumkunsten 2012‐2013 overhandigd aan het magazine rekto:verso. De uitreiking vond plaats
tijdens Het Theaterfestival in het Kaaitheater in Brussel. Volgens de jury is het ‘kritische vertoog’ van
rekto:verso van levensbelang in een maatschappelijke context waarin theater (en kunst in het
algemeen) als een hobby voor the happy few wordt beschouwd.
Vijf keer per jaar kan je rekto:verso op een vijfhonderdtal verdeelpunten meegrissen. Het tijdschrift is
gratis, mede dankzij subsidies van de Vlaamse Gemeenschap. Al tien jaar lang biedt de redactie
nieuwsgierige cultuurliefhebbers een verdiepende blik op podium, film, muziek, literatuur en beeldende
kunst, en betrekt hen dichter bij actuele culturele kwesties. rekto:verso beschouwt de wereld vanuit
kunst en cultuur. Het wil daarbij dieper graven dan de klassieke media, maar toegankelijker zijn dan de
vaktijdschriften. De ambitie is niet min: bereiken dat de samenleving meer aandacht krijgt voor de
kunsten, en omgekeerd.
De jury van de Vlaamse Cultuurprijs voor Podiumkunsten 2012‐2013 heeft wel oren naar dat streven. Er
zijn nochtans genoeg kunstenaars, gezelschappen en projecten die de prijs dit jaar verdienden. Maar de
podiumkunsten bewegen zich niet in het luchtledige. Ze komen tot stand in een omgeving waarin over
voorstellingen en hun belang, waarde en kwaliteit wordt gepraat en gediscussieerd. Dit ‘kritisch vertoog’
schept ademruimte voor de voorstellingen en wordt op zijn beurt door de voorstellingen van zuurstof
voorzien. Het is ook een communicatieschakel tussen kunst, publiek en overheid. Een tijdschrift als
rekto:verso helpt om het maatschappelijke gewicht van de podiumkunsten voelbaar te maken en om de
niet altijd onmiddellijk zichtbare verwevenheid van theatervormen en sociale, economische en politieke
processen te decoderen en bloot te leggen.
“Zowel in gedrukte vorm als op de website probeert rekto:verso een breed publiek te bereiken en de
kunsten op hun maatschappelijk belang te bevragen. De bijdragen zijn vlot leesbaar, maar hebben toch
inhoudelijke diepgang. Ze vertrekken vanuit boeiende maatschappelijke invalshoeken en worden zeer
ruim verspreid. Vooral de dossiers over cultuurbeleid en cultuurpolitiek leveren een waardevolle
bijdrage tot de publieke discussie over de podiumkunsten in Vlaanderen,” aldus de jury.
Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege: “Onder de coördinatie van Wouter Hillaert heft
rekto:verso kunstkritiek naar een hoger niveau. Ernstige langetermijnanalyses voor de podiumkunsten
voeden het algemeen debat. Altijd met een breed perspectief, toegankelijk maar immer kritisch. Deze
prijs is een aanmoediging voor iedereen die houdt van nuance.”

Het Theaterfestival
De uitreiking van de Vlaamse Cultuurprijs voor Podiumkunsten 2012‐2013 vond plaats tijdens Het
Theaterfestival (van 29 augustus tot en met 7 september 2013) in Brussel. Tijdens de uitreiking hield o.a.
Dirk Pauwels een laudatio voor de winnaar en sprak de voltallige redactie van rekto:verso onder de
noemer "de toestand is kritiek" een warm statement uit waarin het belang van kunst en kunstkritiek in
onze samenleving benadrukt werd.
Meer info op www.theaterfestival.be

Cultuurprijzen Vlaanderen 2012‐2013
Een jury van deskundigen lauwert een persoon of organisatie die het voorbije seizoen een opmerkelijke
bijdrage heeft geleverd aan het cultuurlandschap in Vlaanderen. De Cultuurprijzen Vlaanderen maken
de laureaat bekend op een belangrijk evenement van de sector waarbij zowel de sector als de winnaar
aandacht en waardering krijgen.
Aan een Cultuurprijs is een bedrag van 12.500 euro verbonden. Voor de Prijs van de Vlaamse
Gemeenschap voor Algemene Culturele Verdienste reserveert de Vlaamse overheid 20.000 euro. Elke
laureaat ontvangt het bronzen beeldje ‘La ultima isla’ van Philip Aguirre.
Meer informatie: www.cultuurprijzen.be en www.vlaanderen.be/cultuurprijzen

