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Laureaat Reinhilde Decleir 

 

De jury draagt Reinhilde Decleir voor als laureaat voor de Ultima Algemene Culturele Verdienste 
2021.  

Hoe vat je een carrière van een theatericoon als Reinhilde Decleir samen? Haar loopbaan op de 

scène loopt ongeveer samen met alle artistieke hoogtepunten van het Vlaamse theater van de 

voorbije vier decennia. Haar artistieke cv bulkt van legendarische namen als Arca, Studio 

Amsterdam, Het Kultureel Front en het Kollektief Internationale Nieuwe Scène, de Blauwe Maandag 

Compagnie, het Toneelhuis en Antigone. Niet alleen in het theater, maar ook op het grote en kleine 

scherm rijgt ze het ene na het andere hoogtepunt aan elkaar. Zo’n staat van dienst alleen al 

verdient een prijs voor algemene culturele verdienste. 

Maar wanneer zij in 2003 samen met het APGA, het Antwerps Platform Generatiearmen een 

theatervoorstelling maakt, begint haar sociaal en artistiek engagement zich concreet te 

manifesteren, wat uiteindelijk leidt tot de oprichting van Tutti Fratelli in 2007.  

De spelers komen uit alle lagen van de bevolking, met aandacht voor de meest kwetsbaren onder 

hen: mensen in armoede, personen met of zonder beperkingen of mentale problemen, jong en oud, 

van allerhande culturele achtergronden … Iedereen vindt elkaar bij Tutti Fratelli. Recent heeft het 

huis ook een heuse jongerenwerking uit de grond gestampt.  

Met haar enorm gedreven en empathische aanpak betrekt ze al deze ‘fratelli’ in een 

gemeenschappelijke visie op theater: iedereen speelt, danst, zingt, musiceert, eet en leeft samen 

als in een groot broeder- en zusterschap. Als een ware moederkloek waakt ze over haar familie in 

de Antwerpse Lange Gasthuisstraat.  
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Met die familie maakt ze niet alleen mooie stukken, maar ook een jaarlijks festival “Spiegels Van 

De Ziel”. Sinds 2012 is het een vrijplaats voor ontmoetingen tussen zielsverwanten, kleine eigen 

producties en coproducties en samenwerkingen, maar ook zorgt het voor uitdrukkelijke actie en 

verzet tegen armoede en sociale uitsluiting.  

Tutti Fratelli zorgde voor een culturele aardverschuiving in het Vlaamse cultuurlandschap. 

Reinhilde voerde actief strijd voor die artistieke erkenning, niet alleen op het podium, maar ook 

naar het brede publiek en het beleid toe. Op die manier zorgde ze eigenhandig voor de 

opwaardering van sociaal-artistieke praktijken, die in het verleden al te vaak vanuit het perspectief 

van gemeenschapswerk werden bekeken. Intussen is de vzw erkend binnen het Kunstendecreet.  

Naast Tutti Fratelli blijft Reinhilde actief als actrice. De afgelopen jaren verscheen ze in een myriade 

van rollen, waarin ze haar zelfvertrouwen, maar ook haar kwetsbaarheid kon laten zien, zonder 

daarbij haar gevoel voor humor te verliezen. Het etaleert als geen ander haar eigenzinnige, 

warmhartige schoonheid als actrice en artistiek visionair, maar ook als mens.  

Omwille van haar empathie, betrokkenheid en zachtmoedige kracht wil de jury Reinhilde Decleir 

met deze Ultima bekronen voor haar algemene culturele verdienste. Maar ze wil niet nalaten om 

haar algemeen menselijke verdienste eveneens te vieren. 

 

QUOTE 

“Haar loopbaan op de scène loopt ongeveer samen met alle artistieke hoogtepunten van het 

Vlaamse theater van de voorbije vier decennia. Reinhilde Decleir heeft een eigenzinnige, 

warmhartige schoonheid als actrice en artistiek visionair, maar ook als mens.” 

 


