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Kunstråd støtter køb af prostituerede
En lille million skattekroner går til et teater, der
køber en ny kvinde til hver forestilling. Det
vækker forargelse hos SF
I stykket 'Pretty Woman A/S', der sættes op på teateret 'Halmtorvet ud
for nummer 20' vil man hver aften kunne se en skuespiller, der med et
kamera i ryggen bevæger sig ud på Vesterbro i København for at købe
en gadeprostitueret. Hun skal fortælle om sit liv på scenen.
Allerede inden premieren har stykket skabt debat.

23. oktober
2008

Af: David Birch

»Det kan ikke være rigtigt, at man skal forsøge at glorificere prostitution.
Det er usselt, respektløst og langt ude. En styg form for social
pornografi. De tager socialt udsatte kvinder ind på scenen og udstiller
staklerne,« siger SF's kulturordfører Pernille Frahm til BT torsdag.
»Helt forkert fokus«
En fordømmelse man ikke kan forstå hos kunstrådets scenekunstudvalg,
hvor næstformand Peter Westphael mener, at debatten har et helt forkert
fokus.
»Man bør fokusere på den debat, som forestillingen lægger op til:
prostitueredes forfærdelige vilkår. Forestillingens idé taler sit eget
tydelige sprog: Dét, at man sætter en kvinde fra gaden på scenen,
handler ikke om at udnytte eller udstille kvinder, men om at vise den
udnyttelse og udstilling, de oplever hver dag i deres virkelige liv.«
Professionelle kræfter
Peter Westphael forsvarer tilskuddet med, at det er et godt kunstnerisk
projekt, med gode, professionelle kræfter bag.
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Don Ø vil have revanche
Ulrik Laursen vil en tur i heksens kedel, mens Don
Ø håber på tysk modstander
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»Det er kunstnerisk interessant, at forestillingen bevæger sig uden for
det etablerede teaters rammer og møder kvinderne i deres eget miljø.«
Forestillingen har i alt modtaget 987.500 kroner i tilskud fra Kunstrådets
Scenekunstudvalg.
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Din kommentar til Kunstråd støtter køb af prostituerede :
Kan du bidrage med en kommentar til emnet? Du kan lynhurtigt oprette en profil på 24.dk
Så deltager du i samtalen og kan samle sammen til præmier. Opret profil her.
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Nu har jeg heller ikke set stykket, og kommer nok heller ikke til det, men et eller andet sted
er det OK at man prøver at vise de vilkår kvinderne "arbejder" under.
Om ikke andet skaber det en debat om emnet prostitution som til stadighed vil være en god
ting. Og sålænge man ikke tvinger kvinderne til at være med er det OK med mig.
http://24.dk/article.jsp?articleId=2815
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Helt pragmatisk, så slipper de kvinder der vælger at være med da heldigvis for at betjene en
mand i den tid.
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Jeg har ikke set forestillingen - og er derfor ikke i stand til at have en holdning omkring det
pågældende stykke og Kunstrådets dispositioner. Desværre er jeg bange for, at omtalen rent
journalistisk giver et upræcist billede af, hvad det drejer sig om og hvad der udgør den
kunstneriske agenda i forbindelse med opførelsen.
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Efter julen kommer store byttedag
Jeg ringer til mine børnebørn og spørger
hvad de ønsker sig. Svaret er..
Sys Bjerre: »Jeg troede ikke, jeg..
Jeg har hørt lidt til hende, da mit ene
barnebarn - på 12 år - lige har..
'X Factor'-finalen er årets mest..
Jeg har ikke fuldt med i x-faktor, men
måske skulle man? .. Alle snakker i
hvert fald om det?..
Pas på lillemands tissevaner i..
Der burde være kraner på
herretoiletter(til tissetrolden der jo er en
tung..
Klummen: Ynkelige mænd får
ingen..
Dorjoe,,ja hvis vi taler om tandlæge,så
inrømmer jeg at jeg ikke er meget..

Jeg syntes ikke det er en god idé at lave den slags eksperimenterende teater - altså, hvad
bliver det næste? Et teater, hvor man omdanner scenen til en restaurant og indbyder byens
hjemløse til middag med sild og snaps - mod at de skal fortælle publikum, hvorfor de er
hjemløse .... ???
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Får de mon en ordentlig pris eller er det nogle mænd - kulturelle alfonser-, der scorer
gevinsten på dem
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