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Cineast Lukas Dhont wint Cultuurprijs Stad Gent
2019

De Cultuurprijs van de Stad Gent gaat dit jaar naar de Gentse filmmaker Lukas

Dhont, die verschillende internationale prijzen won met zijn langspeeldebuut

'Girl’. Een jury van experten verkoos Dhont unaniem als winnaar.

De stad Gent looft jaarlijks een cultuurprijs uit aan een persoon, organisatie of instelling die

zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in het culturele werkveld. Doorslaggevende criteria

zijn creativiteit, vernieuwing en/of een hoogstaand artistiek of wetenschappelijk gehalte die op

belangrijke wijze bijdragen tot de uitstraling van Gent als cultuurstad. Dit jaar wordt de prijs

toegekend voor de discipline 'film'.

Nationaal en internationaal bekroond

⏲



Lukas Dhont is een Belgische filmregisseur en scenarioschrijver. Hij verwierf wereldwijde

belangstelling in 2018 toen hij met zijn langspeeldebuut Girl de wereld beroerde. Zowel

nationaal als internationaal kreeg de film aandacht, appreciatie en lof. Het verhaal vertelt ons

over de belevingswereld van een balletdanseres die in het lichaam van een jongen werd

geboren. Dhont brengt de genderthematiek op een verfrissende manier zonder te vervallen in

clichés en vooroordelen.

Tijdens het filmfestival in Cannes werd de film bekroond met de Camera d’Or (beste

debuutfilm), de Prix Fipresci (uitgereikt door internationale filmrecensenten in de sectie Un

Certain Regard) en de Queer Palm. Acteur Victor Polster, die de rol van balletdanseres Lara

vertolkte, kreeg in de sectie Un Certain Regard de prijs voor de beste acteerprestatie. Verder

won Girl op het Filmfestival San Sebastián de Premio Sebastiane en op het filmfestival van

Zürich kreeg Dhont de Golden Eye Award voor de beste internationale film.

'In 2018 zorgde Lukas Dhont voor een aangrijpende opening van de 45ste
editie van Film Fest Gent met zijn veelgeprezen en bekroonde film Girl. Hij
bewees het unieke talent te bezitten om moeilijk te bespreken onderwerpen op
een pure en bijzonder ontwapenende manier bij een breed publiek te brengen.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Unaniem verkozen

Een jury van vier experten uit het werkveld koos unaniem voor Lukas Dhont als winnaar van de

Cultuurprijs Stad Gent 2019 omwille van zijn spectaculaire parcours als jonge filmmaker. De

jury bestond uit Wim De Witte, programmadirecteur bij Film Fest Gent, Bülent Öztürk,

Belgisch-Koerdisch filmmaker, Erwin Provoost, Belgisch televisie- en filmproducent, consultant

en uitgever, en Dirk Impens, Belgisch producent van langspeelfilms en televisiereeksen zoals

onder andere In Vlaamse Velden en Code 37. Alle juryleden droegen Dhont voor als kandidaat.

Argumentatie van de jury



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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

'Met zijn langspeeldebuut Girl is deze jonge filmmaker erin geslaagd een breed publiek te

beroeren met een onderwerp dat haast intrinsiek controversieel is. Zijn naturalistische stijl

creëerde de ingetogenheid die de emotionele complexiteit van een opgroeiende transgender

ontdoet van alle vooroordelen. De gecontroleerde en zelfverzekerde beeldvoering dompelt de

kijker sensitief onder in een actueel thema. Dicht op de huid, empathisch en vol begrip.

Empowerend voor jonge mensen die worstelen met hun eigen ontplooiing. Met de maturiteit

van een doorwinterde cineast zette deze twintiger zichzelf hiermee ontegensprekelijk op de

kaart en geeft hij perspectief op een beloftevolle toekomst in de filmwereld.'

'Het aanstekelijke enthousiasme waarmee Lukas Dhont gelooft in zijn eigen werk, hoe hij zelf

actief op zoek gaat naar de juiste toonmomenten, hoe hij de kunst verstaat zijn film te pitchen

en te verspreiden, toont aan dat hij verder kijkt dan de productie op zich. Zowel inhoudelijk,

open en verdraagzaam als puur artistiek draagt hij op deze manier bij tot de internationale

uitstraling van onze stad.'
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