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VLAAMSE CULTUURPRIJS BEELDENDE KUNST 2015
Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft de Vlaamse Cultuurprijs voor Beeldende Kunst 2015 uitgereikt
aan Lili Dujourie. Ze ontvangt een bedrag van 10.000 euro en een kunstwerk.
Lili Dujourie (Roeselare, °1941) wordt beschouwd als één van de belangrijkste Belgische vrouwelijke
kunstenaars sinds de tweede wereldoorlog. Haar rijkgevulde oeuvre is mateloos divers. Het situeert zich op
de snijlijn van sculptuur, fotografie, video- en installatiekunst. Op een unieke manier slaagt ze er in ieders
blik telkens opnieuw verder te duwen. "Mijn atelier is meer een laboratorium. Alles ontstaat in mijn hoofd. Ik
maak er tekeningen van en dan bekijk ik hoe ik het vertaal," legt de kunstenares uit.
“Dujourie blijft verrassen, reikt andere perspectieven aan en verlegt grenzen. De veelzijdige kunstenares is
een blijver, in binnen- en buitenland. Ze heeft deze erkenning meer dan verdiend.” verklaart Sven Gatz,
Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel. “Ze staat voor onmiskenbare wereldkwaliteit.”
Dujories werken reizen de wereld rond. Grote thema’s uit het maatschappelijk debat laten haar allerminst
koud. "Ik heb altijd in het nu geleefd. Mijn werk is altijd een reactie geweest op de tijd waarin ik leef ", licht
ze toe. Ze is op de kunstscène aanwezig sedert de jaren ’80. “Het oeuvre van Lili Dujourie evolueert los van
overwaaiende trends en modes. Lili Dujourie is de Louise Bourgeois van de Lage Landen.”, aldus de jury.
Het S.M.A.K. heeft een aantal werken van Dujourie in zijn vaste collectie. Lili Dujourie drukt haar dank voor
de prijs uit met een beeld:
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Places devoted to the night/Remote from tumults and from noise, 1983 © Dirk Pauwels.
Cultuurprijzen Vlaanderen 2015
Op voorzet van een jury van deskundigen lauwert de Vlaamse minister van Cultuur 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 10.000 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.
www.cultuurprijzen.be
Achtergrondinformatie
http://lilidujourie.be/
Prijs van de Vrienden v/h S.M.A.K. | Coming People
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