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tkeresések címmel remek hangulatú kultúrpoliti-
kai fórumot tartottak 2008. március 7–8-án a

Közép-európai Egyetemen, a LOW Fesztivál keretében.
Bár az eszmecsere tárgya a tágabb értelemben vett kul-
túra volt, sokszor szóba kerültek az elôadó-mûvésze-
tekkel, így a színházzal kapcsolatos kérdések is. Ennek
ellenére a hallgatóságban elvétve lehetett felfedezni
színházi intézmény vezetôjét, képviselôjét, ami külö-
nösen érthetetlen a színházi szabályozás alakulásának
idôszakában, hiszen a flamand és a holland kultúrpo-
litikusok, szakértôk és tanácsadók beszámolói sok
hasznos információt nyújtottak egy fejlett kultúratá-
mogatási rendszerrôl. 

Hollandiában és Belgiumban a második világhábo-
rú után az állam kulturális célú támogatása fôleg a
nem kormányzati, nonprofit szervezetek és alapítvá-
nyok erôsítésére irányult, de mivel a kultúrát nem
akarták kiszolgáltatni a piac törvényeinek (mint az
Egyesült Államokban), részt vállaltak a kulturális tevé-
kenységek összehangolásában. A hetvenes–nyolcva-
nas években a gazdaság stagnálása átgondoltabb rend-
szer kialakítására, olyan kulturális törvények és refor-
mok bevezetésére ösztönzött, melyek elôsegítették a
pénzfelhasználás szabályozottabb keretek közötti, de

minél hatékonyabb mûködését. A kilencvenes évektôl
kezdôdôen a Belgium szövetségi államának számító
Flandriában a kulturális tárca (is) ötéves tervet készít
hosszú távú kultúrpolitikai céljairól. A miniszter mun-
káját kötelezôen felállított tanácsadó testületek segítik,
amelyek javaslatait alaposan indokolva elfogadhatja
vagy elutasíthatja, de a végsô döntés az ô – illetve a kor-
mány – kezében van. Hollandiában négyévente készí-
tenek ilyen tervet, s az intézményeknek ezek közzété-
tele elôtt egy évvel kell saját négyéves tervüket vázolni,
részletezve a célokat, értékelve az elôzô idôszakot, va-
lamint feltüntetve a költségvetést. 

A holland és a flamand kultúrpolitika árnyalatokban
különbözik, de mindkettô a kulturális sokszínûségre,
a kulturális vállalkozások fejlesztésére és a mûvészet
minél nagyobb regionális és személyi autonómiájának
biztosítására törekszik – nemcsak a szólamok szint-
jén. Számunkra különösen érdekes trend, hogy
Hollandiában az eddig zömében turnérendszer sze-
rint mûködô színházi társulatokat próbálják minél
több állandó játszóhelyhez juttatni, illetve a befogadott
mûvészeket nem külsôsként, hanem az intézmények
alkalmazottaiként foglalkoztatni – ezeket a tényezôket
nálunk újabban hátrányként emlegetik. Mindezzel

keresik a groteszk pózokat, és ha rátalálnak, örömmel,
szoborszerûen, hosszú másodpercekig megtartják
ôket. A merev gumiarcok miatt riasztó is a látvány, de
a rövid kísérletet inkább kiforratlannak, mint megrá-
zónak érezzük.

A másik etûd, az 50 / 50 (egyetlen, szintén meztelen,
ezúttal vörös parókával takart arcú szereplôvel) hason-
ló indíttatású, ám jóval „színházszerûbb”. Bátran idéz
konkrét, de „levetkôztetett” élethelyzeteket: például
zötykölôdést a buszon, jelenlétet egy rockkoncerten –
vagy éppen ravatalon fekvést. A szellemes zenei kon-
cepció erôsen hozzájárul a hatáshoz. Nagyszerû pél dá -
ul az a pár perc, amikor a színpadi szereplô énekére
élô  ben felel egy láthatatlanul jelenlévô – közvetlenül
mellet te, de a színfalak mögül. Az 50/50 átgondolt fel -
építése, fôként az elején és végén lezajló mozdulatso-
rozatok egymásra reflektálása okán, lényegesen erô-
sebb, színesen, pergôn összeállított ötletsor. Több joggal
nevezhetô mûalkotásnak, mint az elôzô egyfelvonásos. 

Mette Ingvartsen (mindkét darab alkotója) amúgy
diszkréten kezeli a meztelenséget: megpróbál minden
mozdulatot olyan szögbôl mutatni, hogy ne kerüljön a
látóterünkbe intim testrész – és ez jórészt sikerül is
neki. Így a nézôk a kísérlet közben nem kalandoznak
el az erotika felé. Amikor meg mégis „frontálisan” áll
meg elôttünk a szereplô, az már azért nem kap eroti-
kus jelentést, mert idôt kaptunk arra, hogy hozzászok-
junk a pôre test látványához.

A holland/flamand kulturális identitásról pedig e két
est nyomán csak annyit: annak leglényegesebb jellem-
zôje talán éppen a nemzetköziség. Mette Ingvartsen
dán, Roni és Guy izraeliek („arab beütéssel”), és társu-
latuk minden tagja más nemzet szülötte. Persze köz-
ismert a „Mélyföldön” élô népek nyitottsága, kíváncsi-
sága. (Behajózták, bekalandozták a világot olyan régi
idôkben, amikor az egyáltalán nem volt kockázatmen-
tes.) Területükön jó szívvel látják az „idegent”.
Irigylésre méltó…

Sz. Deme László

Holland–flamand
mintázatok
Ú
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együtt a flamand és a holland kultúrpolitika sokkal
szabadabb szellemûnek tûnik, talán nem is annyira a
rendszerek fejlettsége, inkább a kultúrához való vi-
szony, a kultúra gyakorlatiasabb és racionálisabb
szemlélete okán.

Míg idehaza még mindig – és persze nem alaptala-
nul – a mûvészet valamiképpen a hatalommal szem-
ben pozicionálja magát, kevés szó esik szociokulturá-
lis stratégiákról, a mûvészet és a mûvészek társadalmi
szerepérôl, vagyis az esztétikai értékeken túlmutató
funkciókról. Az intézmények szinte elefántcsontto-
ronyba zárva, a periférián vagy váteszként, de margi-
nális pontokból tekintenek a társadalomra, és nem tö-
rekednek rá, hogy a felhasznált közpénzekbôl a széle-
sebb közvélemény igényeit is kielégítsék (itt nem a
szórakoztatásra gondolok, hanem – pozitív példaként
–, mondjuk, a Krétakör középiskolai szerepléseire).
A holland és a flamand mûvészeti intézmények sokkal
inkább keresik társadalmi funkcióikat, s igyekeznek
hozzájárulni a társadalom egészének mûködéséhez és
kohéziójához. 

Hasonlóan tisztázatlan – Hollandiához vagy Fland -
riához képest meglehetôen nagyszámú – kiemelt
nemzeti intézményünk szerepe. Kevés autonómiát
kapnak, viszont politikai ciklusokhoz kötött garantált
támogatásuk átláthatatlan. Hollandiában például
nincs Nemzeti Színház, a kiemelt intézményeket ala-
pítványok finanszírozzák, autonóm módon, ugyanak-
kor az állami pénzek felhasználását kuratórium fel-
ügyeli. Flandriában a hatóságok jobban beleszólhat-
nak a dolgok menetébe, ám ennek ellensúlyozásaként
a kiemelt intézmények együttmûködnek, közösen lob-
biznak pénzekért és programokért. Egy nemrég ké-
szült érdekes tanulmány szerint szimbolikus feladatot
kellene ellátniuk, és csúcsminôséget produkálniuk.
Ehhez persze egyfajta „nagyság” („grandeur”) szüksé-
geltetik, épületben, költségben, szellemiekben egy-
aránt. Hangsúlyozniuk kell a folyamatosságot, ápolni-
uk a tradíciókat, de támogatniuk kell az innovatív tö-
rekvéseket is. Felelôsségük a helyi jellegzetességek
bemutatása nemzeti és nemzetközi szinten, illetve a
nemzetközi értékek közvetítése, nem szabad túlpoliti-
záltan – viszont minél hatékonyabban kell – mû -
ködniük, oktatási lehetôségeket kell biztosítaniuk.
A tanulmány szociológus szerzôje által felállított ko-
ordináta-rendszer alapján az alacsony hálózati kap-
csolatoktól a magasabbak felé, míg a termékorientált-
ságtól a fejlôdésorientáltság felé kell törekedniük
(szemben a mi alacsony hálózatiságú és termékorien-
tált, sem a tár  sadalmi innovációt, sem a mûvészetek
kortárs megújulását nem, csak a kulturális turizmust
elôsegítô kiemelt intézményeinkkel). Ugyanakkor az
elitista és sznob mûvészeti tendenciák megakadályozá-
sa érdekében fontos újra és újra megkérdôjelezni e
„zászlóshajók” mûködését (miközben nálunk sokan ál-
landó hûbérúrként trónolnak egy-egy intézmény élén). 

Szó esett arról is, hogy a globális világban a nemzet
fogalma is változóban van, helyét átveszi a régió és fô-
ként a város, amely nemzeti, de kevertebb identitású.
Ehhez a folyamathoz a kultúrpolitikának is igazodnia
kell. Flandriában az önkormányzatoknak hat évre szó-

ló kultúrpolitikai célokat kell rögzíteniük, és ennek
alapján kapják az állami pénzeket. A városoknak le
kell írniuk stratégiájuk hátrányait és elônyeit, és az ál-
lam a tervet abból a szempontból vizsgálja, hogy kellô
körültekintéssel dolgozták-e ki, van-e jövôképe, bevon-
ták-e a megvalósításba a civil szervezeteket. Az önkor-
mányzatoknak kultúrpolitikai koordinátort kell alkal-
mazniuk, és fejenként legalább egy eurót a kultúrára
for dítaniuk. Antwerpen 1993-ban volt Európa Kultu rá -
lis Fôvárosa, az e célra készített hatéves kulturális stra-
tégiát több ezer példányban szétosztották a lakosság
kö zött, hozzá lehetett szólni, s ez a kezdeményezés a
kormányzati gondolkodást is megváltoztatta, létrejött
a lokális politika. Majdnem így van ez Magyar orszá -
gon is, csak éppen az önkormányzatok nagyobb mér-
tékben függnek az államtól, s bár helyi döntéseket
hoznak, szakmai tanácsadókat is igénybe vesznek,
egyes színházigazgató-váltásoknál látható, milyen
eredménnyel. Ugyanakkor vannak kezdeményezések:
Miskolcon megduplázták a kulturális költségvetést, tíz
évre terveznek, nagyszabású ambíciókkal. (De hol van
például Budapest kulturális stratégiája?) A hollandiai
Utrechtben másféle modell alakult ki. A sok kicsi tár-
sulattal a városnak nehezebb volt pályáznia, mint ahol
nagyobb mûvészeti csoportosulások vannak. Úgy sike-
rült a kellô támogatást megszerezni, hogy az önkor-
mányzattal együttmûködve a csoportok informális há-
lózatot hoztak létre, és közösen vállaltak nagyobb pro-
jektekben való részvételt,.

A kulturális finanszírozásban érdekes kezdeménye-
zés született 2007-ben Flandriában. Kulturális befek-
tetések sorát indították állami tôkével, a részvényeket
jegyezni lehet, és a vállalkozás a magas mûvészet kül-
földön is „eladható”, kisebb kockázatú projektjeire irá-
nyul. Nem támogatásról van tehát szó, hanem kedve-
zô feltételekkel, rövid távra és konkrét célra adott hitel-
rôl. Hollandiában is van hasonló kísérlet: egy kisebb
társulat, amely nagyobb, turnéképes produkciót akart
létrehozni, állami támogatása és önrésze mellé kultu-
rális befektetésként hitelbe kapta meg a hiányzó ösz-
szeget, és az elképzelés be is vált, vissza tudták fizetni
a befektetést. Flandriában is létezik egy hasonló rend-
szerû, fiatal mûvészek számára elôirányzott alap. A pá-
lyakezdô mûvész vagy csoport szintén kedvezô hitelt
kap az elinduláshoz, amit késôbb visszafizet. Nálunk a
színészkamara újabban munkanélküli-segélyt oszt
a végzett, de szerzôdés nélkül maradt színinövendé-
keknek, ez azonban nem ösztönöz önálló pályakezdésre
– igaz, Magyarországon az egyetlen perspektíva a tár-
sulati rendszerbe való betagozódás. Hollandiában egy-
re inkább elvárják a támogatottaktól, hogy piacképesek
(is) legyenek. Persze így fennáll a kommercializálódás
veszélye, a mûvészeti csoportosulások önmenedzselé-
sét viszont elôsegíti. Itt a kereskedelmi színházak ne-
vezik magukat szabad szektornak, hiszen függetlenek
az állami pénzektôl s így a kontrolltól. Mindez persze egy
folyamat része, nekünk pedig negyven év (kultúr)poli-
tikai és gazdasági kényszerpályáit kell ledolgoznunk.
A konferencián el is hangzott, hogy Hollandia nemze-
ti jövedelme egymagában annyi, mint az összes kelet-
európai, új uniós tagállamé együttvéve.
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