De RAT roept op, Etcetera antwoordt

DAN MAAR GEEN DECREET?
Het decreet wil
zich ver houden
van elke artistieke
bemoeienis, maar
in de praktijk heeft
zelfs de meest
futiele bepaling
artistieke
implicaties. Aan
het decreet moet
niet 'gesleuteld'
worden, het moet
grondig en
integraal herdacht
worden. Wat ook
wil zeggen dat het
desnoods maar
moet worden
afgeschaft.

In een persbericht, dat wij overigens
niet ontvangen hebben, en dat o.m. aan
alle toneelgroepen werd rondgestuurd,
doet de Raad van Advies voor de Toneelkunst ( R A T ) een oproep tot suggesties
m.b.t. het herdenken van het theaterdecreet: 'Elk voorstel dat kan leiden tot
een aanpassing, actualisering of herziening van het huidige toneellandschap- en
beleid is welkom.' Bij zijn installatie in
maart 1984 kreeg de R A T in zijn huidige
samenstelling van Minister Poma de opdracht het theaterdecreet (het beleid dus,
niet het landschap) opnieuw kritisch te bekijken.
Daaraan wil de R A T nu beginnen. Een
goede zaak. M a a r de woorden 'aanpassing, actualisering, herziening' laten
vermoeden dat er aan het decreet wel gedokterd zal worden, maar dat dit (nog)
niet het startpunt betekent van een fundamentele discussie, van een totaal andere
manier van denken omtrent theater en
zijn organisatorische structuren. Dat
moet immers eventueel óók k u n n e n leiden tot 'het annuleren van elk mogelijk
decreet'.
W e willen in dit en in volgende nummers van Etcetera p u n t e n aansnijden die
b i n n e n een fundamentele discussie over
het theaterbeleid o.i. een plaats moeten
krijgen.

Over regels
en hun uitwerking
Waar men ook staat, men draagt altijd
zijn geschiedenis met zich mee: heel wat
hedendaagse kwalen zijn dan ook het resultaat van het denken waaruit het decreet
in 1975 is ontstaan en vooral van de
wijze waarop met de toepassing ervan
werd omgesprongen. T o e n er bij de invoering van het decreet plotseling veel
meer geld voor theater vrijkwam - ook
voor groepen die voorheen nooit gesubsidieerd werden - , werkte dit binnen het
Vlaamse theater als een rode lap op een
stier. Die reactie vanuit de creatieve
basis is perfect te begrijpen. Gezien de
overheid steeds achterloopt met financiële
honorering op wat zich in de theaterrealiteit afspeelt, gold op dat moment het
wachtwoord: 'Neem vandaag al wat je kan
krijgen, want morgen is het allicht te laat.'
Voor de Kamertonelen die h u n bloei kenden rond het midden van de jaren 50,
kwam er een subsidieregeling tot stand
met het K B van 18 februari 1964: een vertraging van 10 jaar! In dat achterlopen van
het beleid op de werkelijkheid is nog
steeds niets veranderd: vandaag wordt De
Witte Kraai erkend, nadat Sam Bogaerts
reeds de wijk heeft genomen naar Globe,
Eindhoven.
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In die eerste jaren na het in voege
treden van het decreet, werden door minister D e Backer op advies van de toenmalige R A T met gulle hand ongeveer alle
beschikbare middelen uitgedeeld. Een
eerste gevolg hiervan was dat een aantal
groepen die aan een beloftevolle evolutie
naar professionaliteit bezig waren, de stap
naar het beroepstheater te snel hebben
gezet, uit vrees anders naast de boot te vallen. Het beantwoorden aan de administratieve voorwaarden van het decreet slorpte
zoveel van h u n energie op dat h u n artistieke ontwikkeling in het gedrang kwam.
Bovendien werden op dat m o m e n t ook
voor het eerst groepen gesubsidieerd, die
de stap naar professionalisering nooit hadden moeten zetten bij gebrek aan voldoende aanwezig talent: van overheidswege
had men regels gecreëerd en wie daaraan
- op papier - beantwoordde, kon men niet
afwijzen.
Een tweede gevolg was, dat door het
snelle uitdelen van het beschikbare geld
opnieuw een muurvaste situatie werd
geïnstalleerd. Het kader zat meteen vol en
men voelde zich verplicht elke één maal
gesubsidieerde groep in haar bestaan te
bestendigen. Groeien was niet voorzien.
Het jonge creatieve talent dat het ongeluk had zich b.v. in het begin van de
jaren 80 te ontwikkelen, bleef onverrichterzake in de kou staan. D e overheidssteun die groepen als b.v. die Anne Teresa
De Keersmaeker en Jan Fabre vandaag
ontvangen is miniem en nog steeds niet
structureel.
Een mogelijkheid om deze klip te omzeilen werd door nieuwe theatermakers
gezocht in het overnemen van oudere
structuren (cfr. Jan Decorte en H T P , Ivo
Van Hove en Vertikaal; aan Brialmonttheater werd het recht ontzegd een gelijkaardige operatie te voltooien). T e n eerste
is het niet de taak van de theatermakers
om oplossingen te bedenken voor een misgroeid beleid en ten tweede kan men zich
de vraag stellen of niet elk nieuw initiatief op zoek moet gaan naar de hem eigen
organisatorische vorm. Door zijn immobilisme verplicht het beleid aldus nieuwe
initiatieven een structuur aan te nemen,
waarvoor ze in andere - vrije - omstandigheden misschien niet zouden hebben
gekozen. Het bestaan van de vier categorieën in het decreet en de bepalingen eraan verbonden, zijn precies daarom zo
nefast, omdat ze voorbijgaan aan dat essentiële aspect van de creatieve activiteit,
nl. dat elke werkingsvorm een intrinsiek
deel is van het artistieke werk zelf. Dit verzelfstandigen van structuren (heet dat niet
bureaucratisering?) geeft blijk óf van een
verregaande onverantwoordelijkheid, óf
van een dito onwetendheid en ongevoeligheid t.o.v. de essentie van het artistieke
proces.

In dit licht kan men zich b.v. afvragen
of de ondergang van het E W T niet o.m.
een rechtstreeks gevolg is van het misgroeien van het beleid zelf. Dit ooit
eens experimentele kamertheater ( E W T
stond voor Experimentele Werkgroep
Toneel) werd als structuur overgenomen
door andere theatermakers die het roer
stilaan ombogen naar een repertoire dat
men als luchtig, boulevard, enz. zou kunnen omschrijven. Maar boulevardtheater
breng je natuurlijk niet in een kamertoneel met ± 130 zitplaatsen en met de
verplichting vier produkties per jaar te
spelen. Boulevardtheater betekent: commerciële exploitatie, d.w.z. zoveel mogelijk publiek, zolang mogelijk één en
dezelfde produktie op het programma,
een andere houding t.o.v. acteurs-contracten, enz. De artistieke praktijk van het
E W T moest wel aan alle kanten opbotsen
tegen een dergelijke bijzonder onaangepaste structuur. Of boulevardtheater op
zich wel gesubsidieerd moet worden, is
een andere vraag. Uit een en ander blijken echter de negatieve gevolgen van een
strakke indeling en reglementering.
Geen categorieën dan een geen decreet?
Eén ding is zeker: het artistieke aanbod
moet in de eerste plaats de subsidiëring
en de vorm daarvan bepalen en niet omgekeerd. Dit aanbod kennen en eraan
beantwoorden veronderstelt het ontwikkelen van een visie op het geheel van het
theaterleven. K o m t reglementering niet
vooral daar tot stand waar competentie
om een geheel te bemeesteren ontbreekt?
Een visie op het geheel wil zeggen: een
intense en permanente voeling met de
theaterpraktijk. Gezien één minister van
cultuur niet alles kan volgen, zou dit pleiten voor een R A T , wellicht veel beperkter in omvang dan de huidige structuur,
die op dagelijkse basis en in een intense
dialoog met de theatermakers voorstellen
voor een beleid uitwerkt. Visie op een geheel betekent: weten wat er gaande is en
wat komen gaat, inzicht hebben in geschiedenis en traditie, oog hebben voor
mobiliteit en verscheidenheid, groei stimuleren, daarbij ook lettend op het ritme
van die groei, openheid verdedigen en
geen elementen, hoe ' v r e e m d ' ook, uitsluiten.
In verband met dit laatste willen we
verwijzen naar de nog steeds bestaande
reglementering van de beroepskaarten.
O p dit moment b.v. - en dit is een internationaal fenomeen - hebben plastische
kunstenaars een belangrijke invloed op
het theater: strikt genomen zijn het 'amateurs'. In de geschiedenis van het Vlaamse
theater zijn er meer momenten aan te duiden waarop nieuwe zuurstof precies aangebracht werd door semi-professionelen
of amateurs. D e bepaling i.v.m. de beroepskaarten maakt h u n integratie in ge-

