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Carll Cneut wint Vlaamse Cultuurprijs
voor de Letteren 2014
Vandaag heeft Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz tijdens het Eilandfestival in Antwerpen de
Vlaamse Cultuurprijs voor de Letteren 2014 overhandigd aan auteur en illustrator Carll Cneut.
Volgens de jury toont de illustrator zijn meesterschap met de uitzonderlijke, persoonlijke, poëtische
vertelling ‘De gouden kooi’.
De jury omschrijft Carll Cneut als een bevlogen kunstenaar, die een prachtig oeuvre heeft
uitgebouwd. Hij heeft grenzen verlegd in de Vlaamse illustratiekunst en een belangrijke plaats
veroverd binnen de Vlaamse jeugdliteratuur. Cneuts werk heeft een bijzondere uitstraling en
impact, ook ver buiten Vlaanderen. Elk boek biedt een uitgebalanceerd verhaal in beelden, dat
over en doorheen het geschreven verhaal overtuigend uitdrukking geeft aan personages, emoties
en betekenissen. Het werk van Carll Cneut is een toppunt van verbeeldingskunst in alle
betekenissen van dat woord, het heft op vernuftige wijze het onderscheid tussen tekst en
illustratie op.
De jury noemt ‘De gouden kooi’ een evenwichtige, dynamische en technisch perfecte compositie.
Met bewegingen, kleuren en densiteit vertelt Cneut een verhaal van emoties en drijfveren. Zijn
onafgewerkte platen, tekeningen in kinderstijl en morsig geschilder maken gevoelens van onmacht
en verlangen concreet en geven ruimte voor een persoonlijke interpretatie.
De tentoonstelling ‘In my head’ is voor de jury exemplarisch voor Cneuts zorgvuldig opgebouwde
oeuvre, met onafgewerkte beelden en lege plekken. Ze nodigen de lezer voortdurend uit om zelf
deel te nemen aan het verhaal en het ook te vervolledigen. Door zelf op de tentoonstelling te
tekenen, bracht Cneut zijn kunst dichter bij het publiek en creëerde hij een unieke belevenis.
Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz: “Carll Cneut creëert met zijn illustraties een eigen wereld.
Zijn composities doen ook een levendig universum vermoeden dat zich buiten de bladspiegel
afspeelt. Hij weet constant de fantasie van de lezer te prikkelen. Zijn werk wordt, ook
internationaal, heel erg gesmaakt. Een zeer terechte winnaar.”

Het Eilandfestival
Het Eilandfestival – een initiatief van Behoud de Begeerte, FelixPakhuis en Zanzibar – vindt plaats
op zondag 20 september 2015 op verschillende locaties rond het Willemdok in Antwerpen. Het
accent ligt daarbij in de eerste plaats op literatuur en muziek, maar ook op het goede leven.
Meer info: www.eilandfestival.be

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

