weet je dat je het kan vergeten op de andere

der jaren op eigen benen zijn gaan staan,

plaatsen. Zulk een situatie keert zich op de

maakt het groeiproces niet evident.
Binnen de huidige financiële mogelijkhe-

eerste plaats tegen de artiest.

Etcetera: Toen je de Thersitesprijs in ontvangst
nam, zei je dat het hoe langer hoe moeilijker wordt
om als onafhankelijk

kunstenaar te werken.

Mede doordat dat profiel gestimuleerd

den kan men alleen nog receptief werken, ter-

Guy Cassiers: De greep van het organisa-

wordt door de overheid, komt de organisator

wijl de klacht van het Kaaitheater juist ligt in

torische op het artistieke is overal erg groot

centraal te staan, op een heel gevaarlijke ma-

het productieve aspect. Kunstenaars vonden

geworden. Over de kunstencentra hadden we

nier. De organisator bepaalt wat er moet ge-

er elkaar en kregen de ondersteuning om hun

het al, maar ook in de gezelschappen zit alles

beuren. Hij vertrekt van wat moet gemaakt

ideeën te realiseren. De ene repeteerde in het-

muurvast. Het aantal mensen in vaste loon-

worden, en zoekt dan naar iemand die zijn

zelfde huis waarin de andere optrad. Ze keken

dienst speelt heel sterk mee in de subsidietoe-

idee gestalte kan geven. De persoonlijkheid van

naar elkaar, praatten met elkaar en het jaar

kenning. Gevolg: 'losse' artiesten worden hoe

de organisator is zeker niet zonder belang,

daarop maakten ze samen een voorstelling.

langer hoe zeldzamer in het theater. De druk

maar bekwaamheid en vakkennis zijn toch

Die behoefte bestaat nog altijd bij de artiesten,

om bij een gezelschap aan te sluiten wordt

wel de eerste vereisten. Waarom werkt ieder-

maar de voorwaarden zijn er niet meer. Ik be-

enorm groot, want er zijn haast geen moge-

een zo graag met de Toneelschuur in Haar-

grijp dan ook dat Hugo De Greef ontslag

lijkheden meer om als onafhankelijk artiest

lem? Waarom gaat iedereen daar zo graag in

neemt, maar ik wil hier wel onderstrepen dat

samen te werken met een gezelschap. Projec-

première? Daar gaan zo'n veertigtal premières

ik dat heel erg vind. Het feit dat Hugo de Greef

ten vormen de enige mogelijkheid, m a a r die

per jaar door! Wel, ik zou niet kunnen zeggen

zo teleurgesteld is, overstijgt het probleem van

subsidiepot is heel klein. Angels in America bij

welk het artistieke profiel van de Toneelschuur

het Kaaitheater. Blijkbaar is er op dit ogenblik

het Ro Theater was een project, maar waar kan
ik in Vlaanderen iets op die schaal doen? Hi-

is. Zij kunnen wel een aantal dingen naar
voren schuiven als je vraagt wat ze wel en wat

roshima mon amour zou ik artistiek gezien en

ze niet doen, maar hun uniciteit bestaat erin dat

met de aanwezige technische know-how alleen

ze werken met bekwame mensen, met mensen

Guy Cassiers: Het zijn de artiesten

kunnen maken binnen het Kaaitheater, maar

die hun vak kennen. De mensen van de techniek,

die op de eerste plaats subsidies

financieel

van de promotie, van het onthaal, van de keu-

moeten krijgen. Die zouden zich dan

Ook het Kunstenfestival kan dat niet alleen

ken,... in alle geledingen kent men zijn vak door

tot de kunstencentra kunnen wenden

aan. O m die productie mogelijk te maken, zijn

en door en weet men wat een artiest nodig

met de vraag of ze iets bij hen kunnen

we naar Nederland moeten gaan, waar we het

kan het Kaaitheater dat niet aan.

heeft. In Vlaanderen wordt er niet meer nage-

maken. Dat zou een heel andere

Holland Festival en de Toneelschuur in Haar-

dacht over de goede omstandigheden o m een

dialoog geven, een gelijkwaardige

lem als partners vonden.

voorstelling te creëren, om een eindresultaat op-

dialoog die in de eerste plaats over

timaal te presenteren aan een publiek. En na-

het artistieke gaat. Nu is het kunsten-

tuurlijk is dat niet het enige dat telt, maar op

centrum oppermachtig. De artiest

theater terecht, en als het met muziek te

dit ogenblik is de balans volledig uit evenwicht.

mag al gelukkig zijn als hij subsidies

maken heeft bij Het Muziek Lod. Maar verder,

krijgt van het kunstencentrum,

waar kan ik terecht? De kunstencentra zijn

Wat er nu in het Stuc gebeurt, toont aan
hoe zulk een situatie kan escaleren. Ik neem

dat is niet gezond.

Voor de projecten die echt vanuit mezelf
vertrekken, kan ik misschien nog bij het Kaai-

niet geïnteresseerd, want ze kunnen zich niet

dat niemand persoonlijk kwalijk, ik neem dat

met mij identificeren, zelfs als ze het een inte-

de hele ploeg kwalijk. Eigenlijk gebeurt hier

ressant project zouden vinden, want zij 'ma-

iets vergelijkbaars met het NTG: persoonlijke

ken' mij niet meer. Ik ben geen jongejan.

Bin-

onenigheid zorgt ervoor dat een organisatie

nergens de mobiliteit van denken aanwezig

nen de projectjes kan ik ook niet meer terecht,

op zijn gat ligt, met het verschil dat er in het

o m een richting aan te geven i.v.m. vragen als:

want die pot is al ontoereikend voor de jonge

Stuc niemand overblijft en dat in het NTG de

hoe kan iets evolueren? Wat is er op dit ogen-

mensen. Er is dus een situatie gecreëerd waar-

behoudsgezinden hun kans grijpen.

blik nodig? Dat zit zo vast als maar kan.

in veel artiesten niet meer gestimuleerd worden

Daarnet hadden we het over de kunstenEtcetera:

Gaat jouw

kritiek

op voor

alle

kunstencentra?

om na te denken over wat ze graag zouden doen;

centra, die geld krijgen o m de kleinsten, de

het wordt hen zelfs onmogelijk gemaakt. Noch-

jongsten te laten produceren. Maar dat sys-

tans is dat voor mij een vertrekpunt. Maar

Guy Cassiers: Ik heb onvoldoende erva-

teem kan volgens mij niet werken. Het zijn de

voor wie vanuit een artistiek idee vertrekt, zijn

ring met alle kunstencentra, maar in mijn

artiesten die op de eerste plaats subsidies

er geen mogelijkheden in Vlaanderen.

ogen is het Kaaitheater een geval apart. Het is

moeten krijgen. Die zouden zich dan tot de

een kunstencentrum, het heeft zelfs model ge-

kunstencentra kunnen wenden met de vraag

staan voor het hoofdstuk over de kunstencen-

of ze iets bij hen kunnen maken. Dat zou een

overwegingen

tra in het decreet, maar het heeft zich nooit

heel andere dialoog geven, een gelijkwaardige

Pauw, Tom Jansen (samen Laagland)

Etcetera: Jouw vertrekpunt
van kunstenaars

sluit aan bij de
als Josse

De

en ande-

beziggehouden met de categorie 'kunstencen-

dialoog die op de eerste plaats over het arti-

ren, die een structurele erkenning als gezelschap

trum'. Men is altijd vertrokken van de kunste-

stieke gaat. Nu is het kunstencentrum opper-

aanvroegen

naar en het mogelijk maken van producties.

machtig. De artiest mag al gelukkig zijn als hij

ment: interessante kunstenaar, maar niet in staat

Dat keert zich nu tegen hen. Het lijkt me lo-

subsidies krijgt van het kunstencentrum, dat

om een gezelschap te dragen. Hen werd

gisch dat artiesten in de loop van hun ontwik-

is niet gezond. Er zouden argumenten moeten

seerd om aan te kloppen bij de bestaande gezel-

keling er soms ook behoefte aan hebben om

zijn waarom bepaalde artiesten of gezelschappen

schappen.

voor een grote scène te creëren. Het Kaai-

gesubsidieerd worden en waarom andere niet,

Guy Cassiers: Ja, het is toch wel heel raar

theater is meegegroeid met zijn artiesten, maar

ook voor de jonge artiesten. Nu lijkt het beleid

dat er niet gewoon vertrokken wordt van men-

de overheid is hier niet in meegegaan. Ook het

meer op toevallige slagen in het water. De ene

sen die een voorstelling willen maken. Ik ben

feit dat de meeste 'Kaai-artiesten' in de loop

keer gaat het zus, de andere keer gaat het zo.

ervan overtuigd dat haast alle gezelschappen
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maar niet kregen,

met als argugeadvi-

7

