Persmededeling AC-Cultuurprijs 2019
Antwerpen Cultuurstad vzw is een culturele vereniging, die dit jaar haar 25-jarig jubileum viert. De
vereniging is gesticht in mei 1994, in de dynamiek van Antwerpen Culturele Hoofdstad van Europa
1993. De vereniging ontstond uit de begeestering van verschillende Antwerpenaren, die tevoren hun
belangrijke steun aan Antwerpen 93 met de titel van ereburger van de stad bekroond zagen. In de
loop van dit 25-jarig bestaan bloeide en groeide onze vereniging steeds verder, tot wat ze nu is.
Cultuur en kunst, in en buiten Antwerpen, blijven onze talrijke leden verbinden (zie ook
www.antwerpencultuurstad.be).
De vereniging steunt culturele en artistieke projecten en looft sedert een 10-tal jaar een ACCultuurprijs uit. Deze wordt toegekend aan een organisatie of persoon met uitzonderlijke culturele
verdiensten in Antwerpen of omgeving. De vorige Cultuurprijs werd uitgereikt in 2017, aan de vzw
Stripmurenparcours te Antwerpen. De prijs bestaat dit jaar voor het eerst uit een origineel kunstwerk
van Catherine Rochtus, speciaal gecreëerd voor dit gebeuren.

De laureaat van onze AC-Cultuurprijs 2019 is Dhr. Axel Vervoordt, een ons aller bekend
Antwerpenaar met internationale culturele uitstraling. De jury bekroonde hem om:
-de unieke manier waarop hij kunst (zowel hedendaagse als klassieke) met een verfijnd en
kunstzinnig vakmanschap weet te integreren in elk interieur, dat hem wordt toevertrouwd. Hij
creëert zo een nieuwe wereld, waarin de opdrachtgever zichzelf ontdekt.
-zijn uitzonderlijke verdiensten voor de stad Antwerpen: we vermelden hierbij de redding (1969-73)
van de historische gebouwen in de Vlaeykensgang, een pareltje van Antwerps 16e-eeuwse cultureel
erfgoed, zijn adviserende functies bij de renovatie van het M HKA met zijn bibliotheek aan de ingang,
en recent nog het (benevool) gastcuratorschap van het Diamantmuseum in Antwerpen, met de
creatie van “De Wonderkamer”.
-zijn blijvende steun voor jonge kustenaars, o.a. via zijn muziekstichting “Inspiratum vzw” en via de
“Axel & May Vervoordt Foundation” die een belangrijke collectie kunstobjecten beheert en ook een
educatieve doelstelling heeft, door tentoonstellingen (o.a. op de site van Kanaal in Wijnegem) en
door publicatie van artistieke boeken.

De prijs wordt uitgereikt op ons jaarlijks Ledenfeest in de RYCB, Thonetlaan
133 te 2050 Antwerpen, op woensdag 22 mei e.k. rond 21u30.

