Advies Cultuurraad – 15 oktober 2019
Betreft: expo Marc De Boever
Op 14/06/2019 ontving de GRC-voorzitter de vraag van Sophie Desmet, cultuurfunctionaris, om advies
betreffende een expo van Marc De Boever in de gemeente.
Op 28/06 werd de vraag voorgelegd aan het voltallige GRC-bestuur en aan extern deskundige Albert
Haelemeersch, incl. de volgende bijlagen:
- extra toelichting rond Marc De Boever;
- duiding rond het thema van zijn recentste werken 'Together through life';
- vier recente werken die binnen het thema 'Together through life' kaderen;
- link naar de website ‘www.marcdeboever.com’, waar een indruk kon opgedaan worden van de werken
die hij in het verleden maakte.
De meningen van de bestuursleden waren in de elektronische discussie verdeeld. Het dossier werd
daarom geagendeerd in de bestuursvergadering van 03/07/2019. De aanvraag heeft in deze
vergadering een geanimeerde gedachtewisseling op gang gebracht, meer bepaald m.b.t. ‘wie wel/wie
niet een forum geven in de gemeente’. De finale beslissing werd - met goedkeuring van Sophie Desmet
- verdaagd naar de bestuursvergadering van 19/09/2019.
De Raad van Bestuur geeft een negatief advies voor een expo van Marc De Boever in het
gemeentehuis. Dit advies is gebaseerd op het Reglement m.b.t. het gebruik van gemeentelijke
infrastructuur door derden, meer bepaald de criteria voor het gebruik van de gemeentehuislokalen:
tentoonstellingen van particulieren zijn niet toegelaten in het gemeentehuis.
De kunstenaar kan uiteraard wel een aanvraag indienen om een gemeentelijk lokaal te huren.
Indien het College dit advies volgt, vraagt de Raad van Bestuur om de volgende aspecten duidelijk te
vermelden in de communicatie met Marc De Boever:
- de criteria, vb. noodzakelijke band met Latem;
- de beschikbare data van de beschikbare zalen;
- reglement (betaling, …).
De Raad van Bestuur staat positief tegenover Actie 35 ‘Opmaak nieuw reglement gebruik infrastructuur
lokaal bestuur’ in het meerjarenplan, en verwijst naar de feedback die in dit verband aan Mevrouw An
De Vreese werd bezorgd op 06/10/2019.
N.a.v. de aanvraag van Marc De Boever, pleit de Raad van Bestuur er vooral voor om éénduidige criteria
op te nemen in het reglement. Eén daarvan is prioriteit te geven aan kunstenaars uit Sint-Martens-Latem
en Deurle, weliswaar in combinatie met een inschatting van de artistieke waarde. Als kunstdorp kunnen
we het ons immers niet permitteren een buitengemeentelijk, bekend/goed/groot kunstenaar geen kans
te geven.

Martine Vanhoucke
Voor de Raad van Bestuur van de GRC
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