
Het al uitgebreide palmares
van theater- en opera -
regisseur Ivo Van Hove is
weer wat rijker geworden.
Hij kreeg uit handen van
Vlaams minister van Cul -
tuur Sven Gatz (Open Vld)
de Vlaamse Cultuurprijs. 

Van Hove, die sinds 2001
Toneelgroep Amsterdam leidt,
krijgt de cultuurprijs voor zijn
parcours dat hij de voorbije
decennia in binnen- en vooral
buitenland aflegde. “Hij gaf al als
beginnend regisseur blijk van een
visionair leiderschap, vaak tegen
de stroom in”, aldus de jury.
Zeker de voorbije jaren steeg

de faam van Van Hove dankzij
enkele belangrijke producties
producties en prijzen. Met Vis -
conti’s Les Damnés opende hij
deze zomer nog onder luid
applaus het festival van Avignon.
Laza rus, de musical die hij samen
met de intussen overleden David
Bowie maakte, oogstte wereld-

succes. In 2015 en 2016 ontving
Van Hove ook belangrijke thea-
terprijzen voor A view from the
bridge / Vu du pont van Arthur
Miller. De 58-jarige Van Hove, die
al sinds het begin van zijn carrière
samenwerkt met scenograaf en
lichtontwerper en levenspartner
Jan Verswey veld, werkte ook al
als gastregisseur voor gezel-
schappen.
Een logische erkenning dus,

vindt Gatz. “De hoeveelheid
hoogstaande producties waar-
voor Ivo Van Hove tekende, is ver-
bluffend. Ze resulteerden in pres-
tigieuze prijzen, overal waar hij
passeerde. Wereldberoemd als
hij is, heeft Van Hove deze prijs
meer dan verdiend.”
Van Hove zegt in het persbe-

richt vereerd te zijn. “Ook al
bracht mijn werk me tot ver bui-
ten de grenzen van de plek waar
mijn moeder en mijn vader me
op de wereld hebben gezet, heb
ik het gevoel dat ik voor een deel
nog altijd een dorpeling, een
Vlaming en een Belg ben geble-
ven. Dat Vlaanderen mijn werk
op deze manier erkent, acht ik
hoog.” (JdB)
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Tekening van
Hergé verkocht
in Hongkong

een originele tekening van
Hergé (foto) heeft 967.279 euro
opgebracht tijdens een veiling
in Hongkong, meldt  veilinghuis
artcurial. Het gaat om een
voorbereidende tekening voor
de fresco van de trappen in het
cultureel centrum van
Wallonië-Brussel in Parijs.
daarop staan de belangrijkste
personages uit de avonturen
van kuifje afgebeeld. de
 verkoop van de tekening zorgt
voor een nieuw wereldrecord
voor een origineel naoorlogs
werk van Hergé. tien post -
kaarten van de Belgische
 tekenaar werden eveneens
geveild en de schets van Cokes
in voorraad bracht
223.307 euro op. de verkoop
bracht in totaal 21,9 miljoen
euro op. tijdens de veiling
 werden vier nieuwe wereld -
records gebroken. (BeLga)

IEDEREEN
fotografeert

De Morgen en Nikon gaan op zoek naar straffe
fotografie van  eigen bodem. Elke maand kiezen
we een ander thema en vragen we om 
een  inspirerende foto rond dit thema in te
 sturen. Op het einde van de maand kiest 
onze vakjury een winnaar. Ook de foto met 
de meeste  stemmen krijgt een publieksprijs.
Alle beelden van de winnaars en meer op
 demorgen.be/iedereenfotografeert.

Als de straat de universiteit van
de journalistiek is, is ze dat zeker
voor de fotografie. Het is niet zo
moeilijk namen te vinden, foto-
graaf Tim Dirven (deze maand
juryvoorzitter) noemt zelf Elliott
Erwitt en Robert Doisneau. 
“Misschien zelfs Martin Parr,

al is dat alweer iets anders”, zegt
Dirven. “Maar de definitie van
straatfotografie is duidelijk. Het
moet verrassen, er mag humor
bij, het moet makkelijk leesbaar
zijn en het mag iets surreëels
hebben.”
Straatfotografie was het

thema van de maand september
in ‘Iedereen fotografeert’ en in
het winnende beeld van
Alexander D’Hiet vond Dirven al
die aspecten terug: verrassend,
humor, leesbaar, surreëel. “De
winnende foto is een samenloop
van omstandigheden waarin
alles op het juiste moment
samenkomt”, zegt Tim. 
“Je voelt dat de fotograaf gean-

ticipeerd heeft. Hij heeft het non-
netje zien lopen, heeft gewacht
en heeft afgedrukt toen ze net in
die witte ruimte was. Gewacht
op de ideale compositie.” 

Ergens in Lyon werd dit beeld
door Alexander D’Hiet
gemaakt. Op straat.
De straat inspireert, Insta -

gram loopt elke dag vol met
#streetphotography, zeker in de
zomer wordt de zetel al eens
graag buitengezet om naar ‘de
passage’ te kijken. 
Maar soms loont het ook de

moeite even omhoog te kijken.
Dan kun je een koorddanser
zien of drie rode parasolletjes
aan een balkon op een flatge-
bouw. Alles op het juiste
moment. (rvP)

Ivo Van Hove
krijgt Vlaamse
Cultuurprijs

‘Ik ben altijd
dorpeling
gebleven,
ondanks mijn
werk in het
buitenland’

Alles op het juiste moment
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Het thema van oktober is ‘Zelfportret’, 
Athos Burez neemt de rol van juryvoorzitter 
op zich. Meedoen of alle werken bekijken? 
Surf naar demorgen.be/iedereenfotografeert. ©
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