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Marc Legendre wint Bronzen Adhemar/Vlaamse Cultuurprijs
voor de Letteren ‐ Strip 2012‐2013
Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege overhandigt vandaag de tweejaarlijkse Bronzen
Adhemar/Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor de Letteren ‐ Strip 2012‐2013 aan striptekenaar
Marc Legendre. De uitreiking vindt plaats tijdens het Gala van de Strip in CC de Warande Turnhout, bij
de start van het Stripfestival Turnhout. De jury is vol lof over de manier waarop Marc Legendre de
laatste jaren steeds vaker de raakvlakken tussen beeldverhaal en literatuur verkent, wars van alle
conventies. De stripauteur krijgt een overzichtstentoonstelling tijdens het Stripfestival Turnhout.
2013 was een wonderjaar voor stripauteur Marc Legendre. In mei maakte ‘Biebel’ een langverwachte
comeback met de heruitgave van de beste stroken. Tegelijk verscheen van zijn hand het eerste nieuwe
verhaal van ‘De Rode Ridder’ in boekvorm, gevolgd door het eerste album uit de nieuwe reeks ‘Amoras’,
een spin‐off van ‘Suske en Wiske’. Intussen ligt ‘Ooit’ ook in de winkel, het derde en afsluitende deel van
een door Kristof Spaey getekende thriller met internationale allures.
Zijn hele loopbaan is het levende bewijs dat Marc Legendre ook in minder succesvolle tijden eigenzinnig
aan de weg bleef timmeren. Legendre (1956) kon na zijn studies toegepaste grafiek snel aan de slag als
hoofdredacteur van het stripblad ‘Kuifje’. In 1983 debuteerde hij in ‘Robbedoes’ met de strip ‘Biebel’. In
2000 zette hij een punt achter de nochtans razend populaire reeks. Enkele jaren eerder had hij met
tekenaar Jan Bosschaert ook ‘Sam’ stopgezet, de strip die ook in het stripmedium het klassieke
rollenpatroon doorbrak, met in de hoofdrol een meisje dat in een autogarage werkt.
In 1993 werd Marc Legendre hoofdredacteur van het ‘Suske en Wiske’‐weekblad. Twee jaar later
verhuisde hij naar de Canarische Eilanden, waar hij startte als stripscenarist en jeugdboeken schreef. In
2005 verraste hij met de realistisch getekende striproman voor volwassenen ‘Finisterre’. Daarna bleef
hij experimenteren met verhaal en vorm, onder andere in de graphic novel ‘Verder’ (2007) en ‘Reynaert
de Vos’ (2010). Ook ‘Sam’ keerde kort terug met drie verhalen in 2007‐2008.
Al die onverdroten arbeid wordt nu extra in het zonnetje gezet door de Bronzen Adhemar/Vlaamse
Cultuurprijs voor de Letteren ‐ Strip 2012‐2013. De jury waardeert bij Marc Legendre de integriteit van
zijn zoektocht naar steeds nieuwe uitdrukkingsvormen, vrij van commerciële drijfveren. Legendre is een
auteur van wie het publiek veel mag verwachten, maar niet per se dat wat het verwacht.
Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege: “De hilarische avonturen van ‘Biebel’ hebben de naam
van Marc Legendre voor altijd in het hart van stripliefhebbers gegrift. Maar zijn rijke verbeelding en
empathie reiken nog veel verder. Dit is een voorbestemde Cultuurprijs voor een enorm veelzijdige
auteur die nieuwe wegen durft in te slaan.”

Stripgids Festival Turnhout
Marc Legendre is de 20ste laureaat van de Bronzen Adhemar, die sinds 1977 door Stripgids wordt
uitgereikt en sinds 2003 door de Vlaamse overheid wordt erkend als Vlaamse Cultuurprijs voor de
Letteren ‐ Strip. De laureaat krijgt tot 19 januari 2014 een overzichtstentoonstelling in het kader van het
Stripgids Festival Turnhout.
Stripgids heeft de ambitie de kwaliteiten en het onschatbare erfgoed van de Vlaamse strip internationaal
te promoten door het gelijknamige tijdschrift, tentoonstellingen, het Vlaams Documentatiecentrum voor
de Strip en het tweejaarlijkse Stripgids Festival in Turnhout.
Meer info: http://stripgids.org/festival

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. De laureaat van de Vlaamse
Cultuurprijs voor de Letteren – Strip ontvangt een Bronzen Adhemar.
Meer informatie: www.cultuurprijzen.be en www.vlaanderen.be/cultuurprijzen

