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- Hellere 2000 kroner for at stå på en scene, end 500 kroner for sex i en baggård. Sådan forsvarer
Kunstrådet den økonomiske støtte til et teater i København, der vil købe prostituerede.
Foto: Maria Hedegaard © Scanpix
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23. okt. 2008 14.09 København
- Hellere 2000 kroner for at stå på en scene, end 500 kroner for sex i en baggård.
Sådan begrunder Kunstrådets Sceneudvalg en næsten én millioner kroner stor støtte til et
kontroversielt teaterstykke på spillestedet "Containeren på Halmtorvet" i København.
Stykket hedder "Pretty Woman A/S" og har premiere i næste uge. Med et kamera i nakken bevæger
en skuespiller sig ud på Vesterbro i København for at købe en gadeprostitueret for 2000 kroner,
skriver B.T. For det beløb skal hun gå på scenen og blandt andet fortælle publikum om sit liv.
Både SF og Dansk Folkeparti kalder stykket kvindeundertrykkende, men det afviser næstformanden
for Kunstrådets Sceneudvalg, Peter Westphael
- Og kunst skal jo skabe debat. Samtidig håber vi, at forestillingen kradser lidt i overfladen, og
flytter grænser, siger han.
Hysterisk
Og på Christiansborg kalder Venstre kritikken af forestillingen "hysterisk."
- Dansk nutidsteater skal provokere og tage fat på nogle af de emner, som gør virkeligt ondt, siger
socialordfører fra Venstre Ellen Trane Nørby til Ritzau.
Ifølge hende er der på forhånd lavet aftaler med kvinderne. Dermed har de medvirkende haft tid til
at overveje konsekvenserne ved at stå frem, mener hun. Men Ellen Trane Nørby erkender, at
skattekroner kan havne hos ulovlige bagmænd og alfonser.
Stykket er instrueret af Tue Biering. Arrangøren er Sceneprojekt.dk, der blandt andet hjælper
scenekunstnere.
Holdet bag "Pretty Woman A/S" ville torsdag ikke udtale sig, men ifølge pressekoordinator Svante
Lindeburg vil instruktøren kommentere stykket fredag.
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