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De Cultuurprijs van de Stad Gent gaat dit jaar naar Gentse cineaste Nathalie
Teirlinck en wordt daarmee voor het eerst toegekend in de discipline audiovisuele
kunsten. Teirlinck won diverse nationale en internationale prijzen met haar film- en
theaterproducties, bracht dit jaar haar langspeeldebuut 'Le passé devant nous' uit
en doceert aan het KASK in Gent.

Nationaal en internationaal bekroonde Gentse cineaste



Nathalie Teirlinck studeerde in 2007 met grote onderscheiding af aan het departement
film van het Gentse KASK. Haar drie kortfilms Anémone (2006), Juliette (2007) en Venus
vs. Me (2010) werden gelauwerd op internationale filmfestivals. Zowel Anémone als
Juliette werden bekroond tot beste kortfilm op het Internationaal Filmfestival van Gent,
Anémone werd genomineerd voor het Internationale Filmfestival van Locarno en Venus
vs. Me sleepte de VAF Wildcard en de prijs van de European Film Academy op het
filmfestival van Berlijn in 2010 in de wacht.

Daarnaast tekende Nathalie Teirlinck ook voor videoclips van onder meer Novastar, Lady
Linn, Admiral Freebee en Amenra. Met de producties Send all your horses (2009) en
Yesterday (2011) zette ze haar eerste stappen in het theater. Opvolgers Staring Girl
(2012) en Slumberland (2015) werden beide genomineerd voor het prestigieuze
Theaterfestival. Slumberland kreeg in 2015 bovendien de Music Theater Now Award in
Montréal. Sinds 2012 werkt Nathalie Teirlinck ook als gastdocente aan het Gentse KASK.

Teirlinck bracht in 2016 haar langspeeldebuut Le Passé devant nous uit met de
Canadese steractrice Evelyne Broche in de hoofdrol. De film is een productie van
Savage Film, producent van onder meer Rundskop. Het scenario won in 2015 de
Eurimages Award op CineMart tijdens het Internationaal Filmfestival van Rotterdam en
werd in september 2017 op het filmfestival van Oostende bekroond met 2 Ensor Awards
(beste debuut en de Industry award).

Unaniem verkozen door de jury

Een jury van zes experten uit het werkveld koos unaniem voor Nathalie Teirlinck als
winnares van de Cultuurprijs 2017 omwille van haar spectaculaire binnen- en
buitenlandse parcours als jonge filmmaker en haar sterke eigen beeldtaal:

'Nathalie Teirlinck is een veelbelovende Gentse cineaste die op jonge leeftijd al een
opmerkelijk parcours heeft afgelegd, met zowel nationaal als internationaal bekroonde
film- en theaterproducties. Ze hanteert als filmmaker een sterke eigen beeldtaal, waarin
de intense symbiose tussen beeld en geluid van een zeer hedendaagse benadering van
audiovisuele kunsten getuigt. Ze weet haar verhalen steeds op een bijzondere manier te
brengen.
In haar films neemt Nathalie Teirlinck het publiek door suggestief gebruik van beeld en
geluid mee in het irreële, in wat zich afspeelt tussen fantasie en realiteit. In haar
theaterproducties combineert ze haar eigen stijl met een sterke dialoog met de acteurs
en muzikanten waar ze het stuk mee creëert. Ze bewijst hiermee dat ze open staat voor
artistieke projecten waar ze door haar eigen inbreng én door de samenwerking met
anderen een project tot een hoger niveau kan tillen. Bovenal blijft ze altijd zichzelf in de
filmsector en de theaterwereld en kiest ze steeds resoluut voor inhoud en cinefilie.'

https://nl.wikipedia.org/wiki/Le_Pass%C3%A9_devant_nous


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.

De jury bestond uit filmmaker Kadir Balci, beeldend kunstenaar Ben Benaouisse,
directeur van de Mechelse Academie voor Beeldende Kunsten Hans Martens, Martine
Huvenne van het KASK, CEO van Lunanime Annemie Degryse en oprichter van Create
Bob Van Cleemputte.

'Nathalie Teirlinck heeft als Brusselse voor Gent gekozen omdat het een plek is
met een grote gezelligheidsfactor waar ze tot rust kan komen. Ze geniet er van de
dynamiek en cultuur van een stad die iets groter is. De liefde is wederzijds: als
stad zijn wij zeer trots op haar: 10 jaar geleden studeerde ze af aan het KASK met
grote onderscheiding. Sedertdien maakte ze kortfilms, videoclips, theaterstukken
en nu ook een langspeelfilm. Telkens weer probeert ze met haar stukken in te
spelen op de emoties van de toeschouwers. Het is een jonge, straffe madam die
de cultuurprijs nu al meer dan verdiend heeft en we kijken dan ook reikhalzend uit
naar meer werk van haar.'

— Annelies Storms, schepen van Cultuur
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Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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