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STADSKOK WORDT STADSFOTOGRAAF
Jeroen Meus duidt Marco Mertens aan als opvolger

Het Leuvense cultuurfestival Kulturama stelt tweejaarlijks een nieuwe
creatieve ambassadeur aan. Die mag binnen zijn/haar discipline twee
jaar lang nieuwe initiatieven opzetten, al dan niet op vraag van of in
samenwerking met de cultuurhuizen van de stad. De drager van de
eretitel duidt ook zijn/haar opvolger aan. Van stads-dj Jimmy Dewit
(2006-2008) ging het naar stadskok Jeroen Meus (2008-2010). Die
kiest nu op zijn beurt voor stadsfotograaf Marco Mertens.
Marco Mertens (www.marcomertens.be) start op zijn 20ste als concertfotograaf voor Het Belang van Limburg. Vandaag werkt hij onder
meer voor Humo, Het Nieuwsblad Magazine, Goedele en Genieten. In
2006 wint Mertens de Nikon Press Photo Award met een portret van
Murielle Scherre.
Lang hoefde Jeroen niet na te denken. Hij heeft al vaak model gestaan
voor Marco en ze hebben recent nog samengewerkt aan ‘Tussen Pot en
Pint’ (Lannoo), een boek over 20 Leuvense volkscafés en hun bijzonderheden.

“Het is een prima keuze en ze valt op een goed moment.”, zegt schepen
van cultuur Denise Vandevoort, “Jeroen was de ideale promotor voor de
Leuvense nominatie als Stad van de Smaak in 2009. Marco kan hetzelfde
betekenen voor fotografie. Er loopt heel wat talent rond in Leuven. Er
zijn originele initiatieven, zoals de stadsfotoblog www.drieduizend.be. En
het nieuwe museum M gaat veel aandacht besteden aan fotografie. De
eerste overzichtstentoonstelling van de vermaarde kunstfotograaf Dirk
Braeckman staat in het najaar van 2010 in Leuven.”
Marco Mertens staat liever achter dan voor de lens. Hij is een bescheiden
man, maar hij heeft grote plannen. De nieuwbakken stadsfotograaf wil
zijn medium in de kijker zetten en de Leuvense fotografen – jong en
oud – een platform geven. “We gaan samen initiatieven ontwikkelen. Ik
denk bijvoorbeeld aan een Leuvense versie van De Canvascollectie, met
lokale fotografen. Ik ga zeker ook alle initiatiefnemers en organistoren in
de stad oproepen om samen nieuwe ideeën te ontwikkelen.” Ook SLAC
(Stad Leuven Academie en Conservatorium) kan een bijzondere partner
worden. De Leuvense academie heeft immers een opleiding fotografie.

Op DINSDAG 19 JANUARI 2010
om 11.00 uur
draagt Jeroen Meus zijn titel officieel
over aan Marco Mertens tijdens het
persmoment van Kulturama 2010. Een
uitnodiging volgt.
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Alvast een paar blikvangers van Kulturama 2010
EXTRA: LICHTBEELDEN
Nieuw: slimme, lichtgevende verf. Stadsfotograaf Marco Mertens onderzoekt de
fotografische mogelijkheden.
MUZIEK: SMART
Straffe rockstemmen brengen Nederlandstalige levensliederen.
MUZIEK: LARS HORNTVETH (JAGA JAZZIST) + EMANON
Lars Horntveth, de spil van het Noorse Jaga Jazzist, krijgt in Leuven de kans om
zijn jongste solowerk live te brengen met orkest.
MUZIEK: TINARIWEN
De exotische ontdekking van de jongste jaren. De favoriete groep van Robert
Plant, Thom Yorke en Bono.

BEELDENDE KUNST: PARALLELLEPIPEDA
De nieuwe expo van M brengt wetenschappers en kunstenaars samen.
FILM: WES ANDERSON
Overzicht van het werk van een van de interessantste jonge Amerikaanse regisseurs.
Met een exclusieve avant-première van ‘Fantastic Mr. Fox’.
EXTRA: OP (VOLKS)CAFE IN LEUVEN
Het boek ‘Tussen Pot en Pint’ vertelt het verhaal van 20 Leuvense volkscafés.
Tijdens Kulturama komt het tot leven.
EXTRA: STIJN EN DE STERREN - SPECIAL
Van sterrenkunde naar sterrenkunst. Stijn Meuris zorgt voor een astronomische
avond in M.
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