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Joviaal en gezelligB

maar te weinig allure
Antwerpen mag dan 

de hoofdstad van Vlaan
deren zijn, een ekono- 
mische krachtcentrale 
en hét wereldcentrum 
van de diamant, op kul- 
tureel gebied fonkelt er 
weinig. De kreatieve vi
taliteit en uitstraling van 
de metropool blijft deer
lijk in gebreke. Dat is 
althans de mening van 
een aantal kulturele 
spraakmakers, die het 

j Antwerpse kultuurland- 
schap omschrijven met 
lieftalligheden als « mid
delmatig», «provinciali
stisch» en zelfs «onbe- 

I staand».

De jongste jaren is deze pro
blematiek geregeld in de aktuali- 
teit opgedoken, onlangs nog ter 
gelegenheid van de benoeming 
van de nieuwe KNS-direkteur. 
Velen hebben de indruk dat 
Antwerpen in de grote kulturele 
evenementen van onze tijd een 
eerder marginale positie in
neemt. Zo is de Scheldestad op 
de Europaliafestivals tot dusver 
nagenoeg afwezig gebleven, wat 
grotendeels te wijten was aan de 
centralistische politiek van de 

' organizatoren. Maar toen met 
I Europalia Spanje een grotere 
regionalize ring werd ingeluid, is 
Antwerpen weer eens buiten de 
prijzen gevallen. Er was een 
leuk volksfeest aan de kaaien, 
Jat wel, maar voor de prestigieu
ze manifestaties en tentoonstel
lingen kon men nagenoeg overal 
in het land terecht, behalve in 
Antwerpen.

Hetzelfde kan gezegd worden 
n verband met het Festival van 
Vlaanderen. Ook in dit giganti- 
>che feest « voor kunst en ekono- 
nie» blijft de Scheldestad he
lheiden op de achtergrond. Het 
ïart van het Festival klopt in 
3ent, wat zeker ook te maken 
leeft met het feit dat de grote 
lezieler ervan, prof. Jan Briers, 
en Gentenaar in hart en nieren 
s. En tussen Gent en Antwer- 
'en heeft er altijd wat animosi- 
eit bestaan. Toch moet worden 
rkend dat het Festival-pro- 
iramma voor Antwerpen er dit 
aar iets rijker gestoffeerd uit- 
iet.
Ook op toneelgebied heeft 

nen de indruk dat Gent beter uit 
Ie verf komt dan Antwerpen 
net zijn glorierijk teaterverle- 
len. Laatst nog kreeg het NTG 
Ie VTB-toneelprijs voor zijn op- 
nerkelijke prestaties. Daarente- 
;en zit de KNS al jarenlang in 
en sukkelstraatje met veel ups 
■n downs. De nieuwe stads- 
chouwburg is het mikpunt van 
pot en grove grappen, terwijl 
ond de oude Bourla-schouw- 
>urg de gevoelens van nostalgie 
n verhevigde mate de kop op
teken, ook sinds de BRT-televi- 
ie dit luisterrijke decor gebruikt 
oor het kunstprogramma «Ei- 
ind ».
Men mag zich natuurlijk niet 
lind staren op de façade, het 
>ektakel en de grote affiches.

Op dat vlak gaat Brussel met de 
prijzen lopen, en dat zal wel zo 
blijven. Maar iedereen is erover 
akkoord dat op meer kleinscha
lig niveau er in Antwerpen erg 
veel aktiviteit is zij het van zeer 
ongclijk niveau.

Op muzikaal gebied bijvoor
beeld is er de vrij belangrijke 
uitstraling van het nieuwe Con
servatorium en het veelzijdige 
koncertprogramma van de Sin
gel dat zich een nieuw publiek 
heeft veroverd. Verder is er de 
bloei van het koorleven en de 
herleving van de huiskamermu- 
ziek, terwijl de muziekscholen in 
en rond de stad even zoveel 
kiemen van kreativitcit zijn. 
Jonge mensen doen een schat 
aan ervaring op in het orkest van 
Jeugd en Muziek, en het Alex de 
Vriesfonds rekruteert onver
moeibaar nieuw talent.

Ook de «gevestigde licha
men » ondergingen een grondige 
face-lift. De Opera voor Vlaan
deren aktualizeerde zijn produk- 
ties, de interesse voor het mu- 
ziekteater is gevoelig toegeno
men en ook de jeugd heeft de 
weg teruggevonden naar de we
reld van laaiende passies en rode 
pluche. Bij de verjongde en ver
ruimde Filharmonie is eenzelfde 
evolutie merkbaar. Alleen het 
Ballet draaide de klok terug, 
maar het publiek reageerde even 
entoesiast.

De Oude Muziek-rage ging 
ook niet aan Antwerpen voorbij. 
De diverse historische gebouwen 
vormen een uitgelezen decor 
voor dit genre. Verder zijn er de 
zomerse orgelkoncerten, de 
druk bijgewoonde beiaardavon- 
den — die zich weliswaar meer

als sociale happenings dan als 
artistieke ervaringen manifeste
ren, enz.

Op tcatergebied hebben de 
Sinjoren evenmin te klagen over

geb.ek aan aanbod. De stad telt 
veruit het grootste aantal gesub
sidieerde gezelschappen in 
Vlaanderen, die samen voor een 
hele waaier van uiteenlopende

genres zorgen. De grote kritiek 
is echter dat het allemaal nogal 
voorzichtig en middelmatig zou 
zijn.

Inzake film is çr de jongste

jaren heel wat verruiming geko
men in het aanbod dank zij een 
meer kleinschalige en flexibele 
infrastruktuur en een bewustere 
programmatic. Belangrijk is hier 
het jaarlijks filmfestival, het

Frie Leysen :

Beleid is karikatuur
« Antwerpen is de stad met 

de meest luxueuze kulturele 
infrastruktuur van heel 
Vlaanderen, maar er gebeurt 
niets. De enorme koncentra- 
tie van musea, teaters en 
koncertzalen levert géén gro
te diversiteit maar een rom
melige veelheid op. De Ant
werpse ’’kuituur”, of wat 
daarvoor moet doorgaan, is 
een middenstandskultuur».

Aan het woord is Frie Leysen, 
dircktrice van de Singel, een 
kreatieve enklave die blaakt van 
gezondheid en zowat als lichtba
ken fungeert in het troosteloze 
kulturele landschap van de me
tropool. Zij steekt haar ergernis 
over de Antwerpse situatie niet 
onder stoelen of banken en legt 
meteen een vinger op de wonde: 
« In de hele Antwerpse politiek 
is er geen enkele figuur die 
werkelijk met kuituur begaan is. 
Teken aan de wand is dat de 
burgemeester blijkbaar nog tijd 
heeft om zijn ambt met dat van 
kultuurschepen te kumuleren: 
bezig zijn met kuituur is op 
overheidsniveau blijkbaar geen 
full-time opgave. Buiten het be

ruchte "Feestkomitee" (die 
naam alleen al!) is er voor de 
kultuurmensen geen enkele ge
sprekspartner op het stadhuis.

De hele sektor is bovendien 
grondig gepolitizeerd. Neem nu 
de benoeming van Ivonne Lex 
als direkteur bij de KNS: is 
zoiets niet om woedend te wor
den? De stadsschouwburg is al 
jaren dé ziektekiem van heel ons 
kultureel leven. Maar in plaats 
van het kwaad bij de wortels uit 
te roeien, gaat men oplossingen 
zoeken buiten de KNS, zodat er 
een hele reeks parasieten is ont
staan, die teren op een rottend 
lijk. Iemand als mevrouw Lex, 
die overigens prachtig burgerlijk 
teatcr maakt, kan zo'n proble
matische instelling niet uit het 
slop halen. Daarvoor heb je een 
jonge vechter nodig, iemand 
met een visie op repertoiretca- 
ter.

Het is trouwens een erg 
naïeve illuzie, te geloven dat één 
persoon daar de hele boel zou 
kunnen saneren. Een échte artis
tieke benoeming gaat niet over 
één man, maar over een hele 
staf, waarmee samen aan een 
concept gewerkt kan worden. 
Alléén word je gewurgd.

De stad heeft de neiging haar

armoede te verdoezelen achter 
een hele resem raden, kommis
sies, gespreksgroepen en zo 
meer. Zo zie je dat het Antwerp
se « kultuurbeleid» in feite een

Frie Leysen: licentiate oud
heidkunde en kunstgeschie
denis aan de KU Leuven 
(afgestudeerd in 1976).

Van 1976 tot 1979 mede
werkster bij het Festival van 
Vlaanderen, bij BRT-3 en 
free lance bij de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten 
te Antwerpen en Brussel.

Sinds 1980 direkteur van 
De Singel te Antwerpen.

karikatuur is van het globale 
overheidsbeleid: er is géén visie, 
geen interesse ook voor wat 
vernieuwend is, angst voor het 
elitaire, nergens kompetentie, 
overal verlammende, ter plaatse 
trappelende adviesorganen.

Benoemingen als die van Vale
ry Panov bij het Koninklijk Bal
let van Vlaanderen en ex-direk- 
teur Emil Tchakarov bij de Fil
harmonie zijn gebaseerd op 
wind: want terwijl zelfs een 
schoonmaakster een eksamen 
moet afleggen, kunnen rik heren

zomaar beginnen. Had iemand 
hen ooit aan het werk gezien, 
voor zij hier verschenen? Ach
teraf is men dan verwonderd als 
er problemen komen.

Waar ik me echt zorgen over 
maak, is dat niemand zich nog 
over die wantoestanden kwaad 
maakt. We laten alles maar ge
beuren...

Nog zo’n flagrante flater: we 
krijgen nu wel eindelijk een 
museum voor moderne kunst, 
maar men vergat een budget 
voor aankopen te voorzien! Die 
lakse inkompetentie heeft al veel 
kapotgemaakt. Men moet de 
moed durven hebben om radi- 
kaal in te grijpen en een drasti
sche koerswijziging door te voe
ren. Er is immers een publiek, 
en een stad met 500.000 inwo
ners heeft toch recht op kwali
teit! We kunnen niet blijven 
vegeteren en af en toe eens blij 
zijn als er toevallig iets waarde- 
vols gebeurt.

Toch geloof ik dat het kàn: op 
voorwaarde dat de overheid ein
delijk haar verantwoordelijkhe
den zal nemen en mensen gaat 
benoemen omwille van hun ka- 
paciteiten. Dan zal blijken dat 
wie een ernstige visie heeft, die 
ook in artistieke durf zal om
zetten ».

oudste en voor ware cinefielen 
het belangrijkste van België.

Het hele historische kader van' 
Antwerpen bewijst de grote affi
niteit van de Sinjoren voor de 
beeldende kunsten in al hun 
vormen. Overigens moet opge
merkt worden dat het stadsbe
stuur zich de jongste decennia 
belangrijke inspanningen ge
troost heeft om het architektu- 
raal en urbanistisch patrimo
nium — na de verwoesting van 
de jaren zestig — zoveel moge
lijk in zijn vroegere luister te 
herstellen, waarbij ook het 
privé-initiatief zich niet onbe
tuigd gelaten heeft.

Wat het hedendaagse kunstge- 
bcuren betreft heeft Antwerpen 
echter zijn rol als centrum van 
internationaal belang, die het in 
de jaren vijftig en zestig nog 
had, kompleet verloren. Toen 
destijds in Middelheim de eerste 
biënnale voor beeldhouwkunst 
werd gcorganizeerd, was dat een 
gebeurtenis op internationaal ni
veau. Thans is het peil heel wat 
lager. En het museum voor mo
derne kunst, dat nu eindelijk 
toch realiteit wordt, komt er tien 
jaar nadat in Gent het Museum 
voor Hedendaagse Kunst zijn 
deuren opende...

Dit wil natuurlijk niet zeggen 
dat Antwerpen geen uitstekende 
artiesten en goed funktioneren- 
de galerijen zou hebben. Die 
zijn er zeker! Het aanbod is ook 
hier groot en gevarieerd. Ook 
gebeuren er in en rond het Ko
ninklijk Museum voor Schone 
Kunsten interessante dingen. En 
er is natuurlijk de respektabele, 
Koninklijke Akademie, jRe 
sinds meer dan vier ceuwerfjon- 
ge kunstenaars vormlos


