Advies Cultuurraad – 23/11/2019
Betreft: aankoop zelfportret Octaaf Meiresonne

Op 13/11/2019 ontving de GRC-voorzitter de vraag van Sophie Desmet, cultuurfunctionaris, om advies
te geven betreffende de aankoop van een zelfportet van Octaaf Meiresonne.
Op 13/11/2019 werd de vraag voorgelegd aan het voltallige GRC-bestuur en aan Albert Haelemeersch.
14 van de 15 GRC-leden hebben geantwoord. Onderstaande conclusie is gebaseerd op hun en Albert’s
inbreng.

Advies aankoop zelfportret
Het zou jammer zijn dat dit zelfportret verloren gaat. Het vervolledigt de collectie van de werken van
deze kunstenaar die de gemeente reeds in haar bezit heeft, o.a. het doek ‘De Judaskus’ in de kerk van
Deurle en meerdere landschappen die zich momenteel in de kelder van het gemeentehuis bevinden.
We gaan er bovendien van uit dat de aankoopprijs niet hoog kan zijn: Octaaf’s werk vindt geen weg op
veilingen. Nochtans hebben zijn kunstwerken een artistieke waarde en verdient Octaaf’s werk
erkenning.
De GRC adviseert de aankoop daarom positief.

Gerelateerd advies
Bovendien wilt de GRC haar advies n.a.v. de vraag voor de aankoop van een aantal tekeningen van
Daniel van Nevel nog eens herhalen:
"In dit verband vraagt de Cultuurraad zich ook af op welke manier het gestockeerde kunstpatrimonium
van de gemeente eens in de publieke aandacht kan gebracht worden.De inventarisatie van alle werken
in gemeentelijk bezit is immers voltooid, hetgeen mogelijkheden biedt voor toekomstige initiatieven.
Misschien kan er - zelfs met minder gekend werk - eens een thematentoonstelling worden geselecteerd?
De Cultuurraad kijkt in ieder geval uit naar de dynamiek van de nieuwe schepen van cultuur op dat
vlak.".
Een ‘cultuurminded’ gemeentebestuur beschikt over een duidelijke strategie als kunstenaarsdorp.
Kunstwerken bewaren voor de toekomst maakt daar deel van uit, maar het wordt ook hoog tijd om de
verborgen pareltjes in de stock aan de donkere kelders en archieven te ontsluiten en - na het advies
van goede curatoren - een selectie aan het publiek te tonen. Dat kan verademend zijn voor een overheid
en haar bevolking!

Martine Vanhoucke
Voor de Raad van Bestuur van de GRC
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