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bedenken waardoor een breder 
publiek bereikt wordt. Ik denk 
bijvoorbeeld aan paytelevision. Het 
is niet ondenkbaar dat je binnen 
enkele jaren een abonnement kan 
nemen op een televisiestation dat 
niets anders dan 
theateropvoeringen uitzendt. 
Shakespeare op televisie en je 
bereikt 50000 mensen. De 
technologische middelen kunnen de 
cultuurvormen redden wiens 
bestaan bedreigd wordt door het 
feit dat ze onderhand onbetaalbaar 
geworden zijn. Het huidige theater 
verdwijnt misschien, maar er zullen 
andere vormen in de plaats komen 
die niet minderwaardig zullen zijn. 
Goed, wat je mist is het feit van 
'erbij te zijn', maar laten we de 
zaak niet dramatiseren. Er zijn 
ontsnappingsmogelijkheden 
genoeg." 

Banmol beschrijft die zogenaamde 
ontsnappingsmogelijkheden en hij 
stelt vast dat ze allemaal leiden tot 
een alsmaar groter 'artistiek 
deficit'. Dit deficit tast b.v. in 
steeds toenemende mate de lonen 
aan van de artistieke functies in het 
theater. De cijfers gepubliceerd in 
het Vierde Lustrumboek van het 
NTG tonen aan dat in deze 
'officiëleschouwburg'38 % van het 
personeel (seizoen 1984 - 85) aan 
het werk is met een 'nepstatuut' 
(B.T.K., stagiairs enz.). Omdat 
kunstenaars gepassioneerd zijn 
door hun werk, zijn ze ook bereid 
dit in de slechtste sociale 
voorwaarden uit te voeren. Maar 
dat heeft zijn grenzen. 

"Dat heeft zijn grenzen en 
daarom herhaal ik: als iets 
onbetaalbaar geworden is, is daar 
niets aan te doen. Tenzij andere 
vormen te vinden om hetzelfde te 
brengen." 
U hanteert dan wel uitsluitend 
economische argumenten. U gaat 
voorbij aan de vraag welk belang 
een samenleving hecht aan haar 
kunsten, welke bereidheid ze heeft 
om die - ook al zijn het 
minderheidskunsten - in stand te 
houden. U kan kunst niet 
beoordelen vanuit 
rendabiliteitsmotieven alleen. 

"Dat is juist. De vraag die u stelt 
over de bereidheid die de 
samenleving hecht aan de kunst is 
van groot belang. Bij mijn 
antwoord baseer ik mij op twee 
principes: 1. de meerderheid beslist 
of er al dan niet geld besteed wordt 
aan de kunsten; 2. de concrete 
beslissing over welke 
'cultuurproducent' het geld moet 
krijgen wordt het best overgelaten 
aan het publiek." 

Theo Van Rompay en 
Marianne Van Kerkhoven 

* . _ i i l i 
met: Els Dottermans, Mare Van Eeghem muziek: Jean Blaute 
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