
OPLÆSNINGSSTØTTE.
Forfattercentrum, nu kun 4
årlige støttedatoer!
Vis alle indlæg fra krabat 10. marts 2012

Det er godt at huske på, at vi er en kultur så rig, at vi tør støtte væksten i
vores kunst og hjælpe vore kunstnere med at dygtiggøre sig og udbrede sig
landet over. Derfor bør en kritik af kunststøtten eller af forandringer heri
altid være ledsaget af en stille tak for, at den overhovedet findes. Den er
IKKE en selvfølge, men blot en vane af nyere dato.

I følge listen over forfattercentrum-støttede forfattere i 2009, var
der 541 støttede oplæsninger i Danmark, til godt og vel 250 arrangementer
med 1-5 oplæsere, heraf godt 200 på offentlige biblioteker.

I 2011 fik 638 ansøgere (ikke forskellige steder eller forskellige forfattere)
3.6 mio kr. fra Forfattercentrum til oplæsninger landet over. Formanden
for Statens Kunstråds litteraturudvalg, Grethe Rostbøll, priser den stigende
interesse, og i år er budgetteret med flere penge til oplæsninger,
men til gengæld er ansøgningsfrekvensen faldet.

Dét skaber markante udfordringer, som søges påpeget nedenfor.

—

Indtil 1. februar 2012 havde oplæsningsarrangører 10 årlige frister til at
søge honorarer til 1, 2 eller 3 forlagssanktionerede oplæsere på en aften
med gratis adgang for offentligheden. Senest 1. april søgte man til et
arrangement i maj.

Frekvensen passede fint til både mindre og større steder, og til at invitere
forfattere til oplæsninger, mens forfatternes udgivelser var varme og
kritikken frisk.

http://krabat.menneske.dk/kkblog/author/admin/
http://krabat.menneske.dk/kkblogpixx/2009%20Oplaesere%20Forfattercentrum2.pdf
http://www.kunst.dk/kunstomraader/litteratur/nyheder/eksplosiv-stigning-i-efterspoergslen-efter-forfattere/


Nu tvinges oplæsnings-arrangører til 1-4 måneders programplanlægning
frem for 1, hvilket kan forhindre små steder med kortsigtet planlægning i
at få besøg af kendte forfattere, mod betaling. Det kan også forhindre
forfatteres oplæsning i relativ nærhed til aktuelle begivenheder og
medieomtale, men passer bedre til bibliotekers rutiner med karensperioder
for udlån og at lade mediehypen synke til bunds i læserne.

PROFESSIONALISERING!
Selvfølgelig er enhver form for offentlig kunststøtte et udtryk for støtte til
og krav om professionalisering af det kunstneriske udtryk. Selvfølgelig!

Det kunne bare se ud som om, at kunststyrelsen med de nye frister lægger
større vægt på steder, der er i stand til at planlægge langt ud i fremtiden.
Her regnes offentlige institutioner og medborgerhuse. Mindre steder,
derimod – “undergrund”, caféer o. lign. – har sjældent lønnede
arrangementsmedarbejdere og ofte ringe sikkerhed for fremtidige
arrangementer – og får derfor sværere ved at få professionelle oplæsere på
programmet, når fristen hos Forfattercentrum er op til 4 måneder og
aftalerne med kunstnerne skal laves, før man søger Forfattercentrum –
uden at vide, om man kan overholde ansøgningsfrist, og dermed
oplæsningsdatoen.

En oplæsningsaftale plus forlods kommunikation på op til 8 måneder fra
start til slut vil ikke være urealistisk.

Et afbrudt forløb er meget almindeligt:

Med udvalgt forfatter aftales d. 31. april en oplæsning d. 1. juli
Ansøgning indsendes rettidigt 1. maj
2. maj oplyser forfatter, at hen ønsker at forandre dato
= ingen oplæsning med hen eller nogen anden før tidligst i oktober,
november eller december
= 6-8 måneder.
+ har man skulle finde en forfatter blandt flere, vil den indledende
kommunikation have strakt sig over længere tid.



Et hurtigt forløb:

aftale med udvalgt forfatter på 5 minutter til oplæsning 1. juli og
indsende ansøgning senest 1. maj
= 2 måneder

Med stor afstand i tid fra booking til arrangementet opstår nemt, hvad man
kunne kalde “stækket kunst”: Forfatteren vil have mistet følelsen for en
aftales nødvendighed for modtageren, når hen nærmer sig dagen, og blot
reproducere sig selv. Det er, hvad der sker for turnerende musikere og
forfattere – hver sted bliver blot et nyt sted. Dét kommer der ikke
nødvendigvis høj kvalitet ud af; rutine, ja, men høj kvalitet fordrer
deltagelse i gengivelsen.

Hvis det er høj kvalitet, kunststyrelsen med færre ansøgningsdatoer
forsøger at sikre, er det en dårlig løsning: Med risikoen for mindre
variation, og i værste fald færre oplæsende forfattere, fordi kun de
allermest målrettede og reklamebevidste forfattere planlægger 8 måneder
ud i fremtiden, understøtter man blot den alt-om-sig-gribende-
bestsellerisme, som er det ensidige fokus på “populære forfattere”. Et
fokus, der ved sin manglede bredde og almindeliggørelse af processerne,
der bliver til “popularitet” og “stort salg”, forårsager fordummelse og
fordomsfuldhed.

Høj kvalitet får man kun ved stor bredde og fleksibilitet – i nærværende
henseende til skabelse af arrangementer, der indpasser sig i impulsive
behov rundt om i landet. Herved vil danske forfattere blive præsenteret for
flere arrangementer, hvor arrangørernes entusiasme kommer til at spille
ind i forfatterens endelige fremtræden. Det improvisatoriske vil komme
mere i spil, og dermed bliver modtagerne ikke kun modtagere, men
medspillere i skabelsen af ny kunst.

Korte ansøgningsfrister giver ganske enkelt større bredde i udbuddet. Så,
hvad hjælper flere penge, hvis sigtet med færre ansøgningsfrister er at
fjerne spontaniteten og flytte fokus til primært offentlige institutioner,
forfattere på bogturnéer og sikre arrangementer?



Hvad siger kulturstyrelsen.dk?

De nye ansøgningsfrister

1. februar 2012 for arrangementer i marts, april, maj og juni
1. maj 2012 for arrangementer i juli, august og september
1. august 2012 for arrangementer i oktober, november og december
1. november 2012 for arrangementer i januar, februar og marts 2013

http://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/forfat
tercentrum-10-aarlige-frister/

og her, hvis Kunst.dk finder ud af, at deres gamle link også burde reduceres
http://www.kunst.dk/kunststoette/?
tx_lftilskudsbase_pi7%5Barea%5D=6&tx_lftilskudsbase_pi7%5Bsword%5
D=&tx_lftilskudsbase_pi7%5Border%5D=application_deadline%20asc&tx
_lftilskudsbase_pi7%5Bpage%5D=2
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http://kulturstyrelsen.dk/
http://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/forfattercentrum-10-aarlige-frister/
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