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Mondelinge vraag van mevr. Fremault: Fotoillustratie van American Art Fair en gemeentelijke ondersteu-
ning van deze manifestatie. 

 
Mevr. Fremault haalt de tweede editie van American Art Fair aan (in Ukkel van 13 tot 15 oktober): een 

"salon-tentoonstelling" met een commerciële inslag (gezien de vele sponsors. Op de uitnodiging is te zien dat 
deze manifestatie door de gemeente Ukkel wordt ondersteund. 

 
Op de uitnodiging staat een in elkaar gedoken naakte vrouw wier hoofd verborgen werd achter een 

gegrild varken. Men kan zich vragen stellen over de boodschap die een dergelijke afbeelding oproept. Ze 
heeft niet de intentie om te censureren maar stelt vragen bij de brutale manier waarop de vrouw wordt af-
gebeeld. Na wat onderzoek blijkt de betrokken kunstenares maar een beperkt cv te kunnen voorleggen. Ze 
vraagt zich af waarom de gemeente openbaar geld steekt in de bestrijding van ongelijkheid, geweld en sek-
sisme als deze gemeente langs de andere kant een manifestatie steunt die daar lijnrecht tegenin gaat. 

 
Schepen Gol-Lescot antwoordt dat de gemeente geen subsidie aan deze manifestatie heeft toege-

kend. Het college moeit zich ook niet met het ontwerp van de uitnodigingen van de organisatoren. 
 
In verband met de foto geeft ze aan dat de fotografe de Prix international de photographie in 2010 

heeft gekregen, verschillende boeken heeft gepubliceerd en heeft deelgenomen aan talrijke tentoonstellin-
gen ter wereld. Sommige werken van haar kunnen choqueren maar zij wil net het emotionele aspect aanha-
len en de toeschouwer laten nadenken over de vrouw in de wereld. 

 
Schepen Gol-Lescot geeft toe dat hedendaagse kunst niet altijd even eenvoudig is. Tijdens de American 

Art Fair waren de kunstenaars ook aanwezig om vragen van toeschouwers over de werken te beantwoorden. 
 
Mevr. Fremault heeft enig voorbehoud inzake de bekendheid van deze kunstenares die buiten New 

York nauwelijks gekend is. 
 
De voorzitter is tevreden dat Ukkel een dergelijke omvangrijke manifestatie heeft kunnen organiseren 

die bovendien gratis toegankelijk was voor de bevolking. 


