gebonden aan acteurs die spreken
en handelen, wat door de
toeschouwers gehoord en gezien
moet kunnen worden. Theater
ontsnapt aan wat Walter Benjamin
"de reproduceerbaarheid van het
kunstwerk" heeft genoemd: een
muziekuitvoering kan je op
miljoenen platen reproduceren,
maar een theateropvoering op
televisie verliest nog veel meer van
ijn waarde. Het is dan niet meer
dezelfde ervaring; televisie en video
zijn andere media.
"Ik blijf bij mijn twijfels over
die zogenaamde 'speciale situatie'
van het theater, waardoor
subsidiëring onontkoombaar zou
zijn. Maar laat mij uw argument
aannemen. Goed, maar dan zou ik
een andere vorm van subsidiëren
voorstellen: een tussenkomst per
verkocht ticket. De overheid zou
bv. 500 fr. per verkocht ticket aan
de theaterproducenten geven en
voor de rest trekken zij hun plan.
De toeschouwer wordt hierdoor de
ultieme beslisser over wat goed en
minder goed theater is. Door naar
theater X te gaan zorgt hij/zij
ervoor dat niet alleen zijn/haar
eigen bijdrage daar terecht komt,
maar ook die van de overheid. Uw
bekommernis omtrent de
overlevingskansen van de kunst
worden hiermee opgevangen.
Doordat wij opgevoed zijn in die
platonische visie op de overheid — ik
zou dat ook paternalistisch kunnen
noemen - menen wij dat de
toeschouwer per definitie
onbekwaam is: aan hem mogen we
geen beslissingen over laten. Ik ben
tégen die paternalistische houding
die we in alle samenlevingsdomeinen terugvinden. Het volk
moet uiteindelijk beslissen i.p.v. de
elite."
z

Talent
Het theater voedt zich door
artistieke ontwikkelingen. Toen
Beckett begon te schrijven had hij
nauwelijks publiek, nu worden zijn
stukken opgevoerd voor volle
zalen. Uw lijn volgen wil zeggen dat
de Becketts van de toekomst geen
kans krijgen hun werk te tonen. Het
theater zal gradueel verarmen
omdat het verstoken blijft van
nieuwe impulsen.
"Samuel Beckett werd
aanvankelijk ook niet gesubsidieerd
en is die er niet doorgekomen? Uw
voorbeeld is geen goed voorbeeld."
Denkt u niet dat er op die manier
veel talent verloren kan gaan? En
heeft de maatschappij niet de plicht
ervoor te zorgen dat haar talenten
aan bod komen?
"Dat is inderdaad een belangrijk

probleem, maar dat is het zowel
mét als zónder subsidies. Er lopen
in de maatschappij heel wat mensen
rond die denken nieuwe ideeën te
hebben. Zo iemand moet anderen
van het belang van zijn visie
overtuigen. In het huidige
subsidiëringssysteem moet hij
politici overtuigen. Maar welke
garantie is er dat hij in dat systeem
sneller of beter 'ontdekt' wordt dan
in het systeem dat ik voorstel. Het
huidige subsidiëringsstelsel is geen
mechanisme dat ervoor zorgt dat
talent aan bod komt."
Laten we geen valse tegenstelling
creëren. Wij gaan akkoord met u
wanneer u de politisering van de
huidige subsidiepolitiek aanklaagt,
maar wij menen wél dat de overheid
een taak heeft in de cultuurpolitiek.
Dat zij daartoe het recht heeft op
voorwaarde dat zij bereid is deze
cultuurpolitiek ten allen tijde te
concretiseren en te beargumenteren,
opdat er een kritische discussie kan
ontstaan tussen publiek, pers en
overheid. Op die manier kan de
politiseerde kant van het huidige
beleid misschien afgebouwd
worden. Wij hebben geen bezwaar
tegen een overheid die zegt: "Dit is
mijn verantwoordelijkheid, die
neem ik op basis van deze
argumenten en daarover kan u,
gemeenschap, oordelen."
"U hebt een theoretisch,
utopisch en geïdealiseerd beeld van
een overheid, die objectief zou zijn
en boven alles staat. In een politieke
democratie is politisering
onvermijdelijk. Ik blijf bij mijn
voorstel: de zeggingskracht
rechtstreeks bij het publiek leggen.
Ik ben er mij van bewust dat deze
'kleine verandering' diepgaande
gevolgen zal hebben voor de
cultuur."
Is het geen illusie te denken dat de
zogenaamde toeschouwerssubsidie
niet politiek gekleurd zou zijn?
"Je kan alleen twisten over het
bedrag. Dat lijkt mij een goede
politieke discussie. De discussie zal
losgekoppeld worden van theater
A, B of C, maar gewoon: hoeveel
wil de samenleving aan het theater
geven. De ene zal 400 fr. per ticket
veel te veel vinden en de andere
600 fr. veel te weinig. De intensiteit
van de politisering zal in elk geval
veel lager zijn."
Zo 'n vast bedrag is toch maar een
lapmiddel, een onefficiënte
investering? Dat wil bv. zeggen dat
een solospektakel dezelfde
tickettoelage krijgt als een
Muntproduktie waarbij soms 200
mensen op de scène staan.
"Laten we uw voorbeeld
doortrekken. Als u er als
solo-artiest in slaagt 200 mensen

voor uw voorstelling te
mobiliseren - want de mensen
kunnen ook in hun tuin blijven
werken of t.v. kijken-dan verdiént
u die toelage. Als een andere
theaterproducent er met 200 man
op de scène slechts in slaagt 100
mensen in de zaal te krijgen, dan
heeft hij gefaald. Daar moet de
gemeenschap geen geld insteken.
Met mijn systeem worden die
mensen beloond die volk trekken en
dat is toch uiteindelijk de
bedoeling, neen?"
Dat is één van de bedoelingen. We
raken hier aan een fundamentele
discussie: bestaat kunst omdat een
aantal mensen vermaakt moet
worden of omdat een aantal
mensen iets kwijt wil? Heeft
Picasso geschilderd omdat hij erop
rekende dat zijn werk ooit eens in
New York zou hangen of omdat hij
op een bepaalde middag uit zijn
zetel kwam en vond dat hij dat
doek moest schilderen?
"Maar er zijn veel mensen die
iets kwijt willen, iedereen
misschien. Hen allemaal geld
geven, kan men zich
maatschappelijk niet veroorloven.
Er moet dus ergens een mechanisme
zijn dat selecteert. In mijn systeem
selecteert de toeschouwer, d.w.z.
een vrij grote massa van mensen. Ik
weet dat het niet ideaal is en dat
toeschouwers vaak slechte smaak
hebben. Uw systeem van een ideale
overheid is waarschijnlijk beter,
maar in de praktijk betekent dat
politisering. Als u mij kan
overtuigen dat er praktische
middelen bestaan om die
politisering uit te schakelen, trek ik
mijn voorstel in."

Stereo
Tot nog toe hebt u wel gezegd wat
de functie van de overheid niet is,
maar waar liggen haar taken dan
wél?
"Sommige beslissingen kunnen
moeilijk op het individuele vlak
genomen worden. Indien een
meerderheid van oordeel is dat
bepaalde cultuurvormen een
inherente waarde hebben die we
maatschappelijk moeten bewaren
en die in een marktsysteem niet
meer aan bod zouden komen, dan
heeft de overheid als taak het
voortbestaan van die
cultuurvormen te vrijwaren en dus
te subsidiëren. De overheid kan
ervoor zorgen dat hét theater blijft
bestaan, maar ze moet zich niet
mengen in de discussie over wélk
theater dat dan moet zijn. In het
Ancien Régime kon dat misschien.
De Franse koning besliste: 'Racine
en niemand anders.' In de
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