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Alain Platel wint Vlaamse Cultuurprijs voor Algemene
Culturele Verdienste 2014 tijdens Cultuurforum
Vandaag heeft Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz de cultuursector uitgenodigd om in gesprek
te gaan over het cultuurbeleid in Vlaanderen tijdens het Cultuurforum 2020 in Flagey. De studiedag
stond in het teken van cultuurparticipatie en verwelkomde hoogleraar Koen van Eijck als
gastspreker. Aan het einde van de dag sprak de minister de sector toe en maakte hij zijn plannen
voor de komende beleidsperiode bekend. Tot slot overhandigde de minister de Vlaamse Cultuurprijs
voor Algemene Culturele Verdienste 2014 aan performer, regisseur en choreograaf Alain Platel. De
jury was vol lof over de laureaat omdat zijn werk persoonlijkheid heeft en heel wat in beweging
zette in de Vlaamse kunstwereld en daarbuiten.
Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz zet de jaarlijkse ontmoeting met de cultuursector voort
tijdens het publieksmoment van het Cultuurforum. De cultuurprofessionals bogen zich tijdens het
Cultuurforum over het hoofdthema ‘cultuurparticipatie’. Gastspreker prof. dr. Koen van Eijck (1967),
hoogleraar bij de afdeling Kunst en Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam, trapte het Cultuurforum af met een inspirerende voordracht over trends in de culturele
participatie en smaakpatronen, kunsteducatie en talentontwikkeling. De deelnemers bekeken het
thema verder vanuit verschillende invalshoeken tijdens de workshops.
Aan het einde van het Cultuurforum sprak de minister de deelnemers toe. Hij stond stil bij de
resultaten van het Burgerkabinet, dat hij zowel procesmatig als naar inhoudelijk resultaat een
succes noemde. Sven Gatz lichtte verder enkele klemtonen toe die hij het komende werkjaar in
zijn beleid zal leggen. Zo wordt een traject gestart dat moet uitmonden in een herziening van het
Participatiedecreet en het Decreet Sociaal-Cultureel Werk. Het nieuwe Kunstendecreet wordt
helemaal van toepassing, onder meer met een nieuwe manier van beoordelen van de
subsidieaanvragen. Ook de verdere uitwerking van de inkanteling van de provinciale culturele
instellingen staat nog op de agenda.

Alain Platel
Tot slot reikte minister Gatz de Vlaams Cultuurprijs voor Algemene Culturele Verdienste 2014 uit
aan de gerespecteerde performer, regisseur en choreograaf Alain Platel. Zijn gezelschap les ballets
C de la B maakte wereldfaam met een unieke, eclectische, surrealistische mix van hedendaagse
dans, teksttheater, circus en muziek. Platel houdt van vormexperimenten die de blik van de
toeschouwer verruimen. In zijn grensoverschrijdende choreografieën bundelt hij tegenstellingen
en extremen. Het onvolmaakte en het kwetsbare vormen de uitgangspunten van zijn werk, dat
gekenmerkt wordt door eenvoud, humor, ingetogenheid en ogenschijnlijke chaos. De sfeer pendelt
tussen uitbundigheid en melancholie, tussen romantiek en realisme. In zijn zog hebben
verschillende jonge choreografen zich binnen les ballets C de la B verder kunnen ontwikkelen.
Volgens de jury “inspireert Platel zijn performers en laat hen boven zichzelf uitstijgen.” Zijn unieke
creatieproces heeft dansers en choreografen over de hele wereld beïnvloed. Les ballets C de la B
positioneert zich ook als een sociaal geëngageerde groep. Alain Platel speelt vaak in op politiekmaatschappelijke thema’s. Er spreekt een grote actualiteit en noodzaak uit zijn werk.
Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz: “Alain Platel is een meester in het samenbrengen van
mensen, dansvormen en disciplines. Hij verwierf daarmee wereldfaam en tilde les ballets C de la B
naar een superieur niveau dat Vlaanderen internationaal op de kaart zette. Hij krijgt een
welverdiende plaats toebedeeld in het roemrijke rijtje van laureaten van deze Cultuurprijs.”
Cultuurprijzen Vlaanderen 2014
Op voorzet van een jury van deskundigen lauwert de Vlaamse minister van Cultuur een persoon
of organisatie die het voorbije jaar een opmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan het
cultuurlandschap in Vlaanderen. De Cultuurprijzen Vlaanderen maken de laureaat bekend op een
belangrijk evenement van de sector waar zowel de sector als de winnaar aandacht en waardering
krijgen. Aan een Cultuurprijs is een bedrag van 12.500 euro verbonden. Voor de Vlaamse
Cultuurprijs 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

