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INDHOLD  NOTER

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og mœ ikke videregives.

Hotel Pro Forma

Prolog
Hotel Pro Forma
Af Erik Exe Christoffersen og Kathrine Winkelhorn

Hotel Pro Forma er et kunstnerisk laboratorium og atelier for udstillinger
og forestillinger opført på rådhuse, museer og på de store scener i Danmark
og i udlandet. Ofte med en særlig afsøgende tilgang til scenekunst som en
form for kunstnerisk forskningsproces. Hotel Pro Forma som ramme for disse mange forskelligartede projekter blev oprettet i 1985 af Kirsten Dehlholm,
(f. 1945) sammen med Willie Flindt (f. 1942) med Dehlholm som kunstnerisk
leder. Hotel Pro Forma har skabt 40 store forestillinger og en række mindre,
der forener arkitektur, musik, lys, billedkunst, tekst, film, teknologi og naturvidenskab.
Hotel Pro Forma sætter virkemidler og medarbejdere i spil i en tidligere industribygning på Amager. Vi går op ad trapperne og træder fra entreen direkte
ind i køkkenet, hvor Kirsten Dehlholm tager imod. Det åbne køkken fungerer
som frokoststed og uformelt møderum. Selve atelieret er et stort åbent rum på
små 600 m² med et hvidt gulv, hvide vægge og højt til loftet. Der er store vinduer og lys fra alle sider. Til højre er Dehlholms raritetskabinet med mærkelige sko, voksfigurer og alverdens kuriosa fra utallige rejser i verden. Atelieret er
møbleret med hvide arbejdsborde og hvide instruktørstole på hjul. Man kan
ubesværet forvandle et kontorlandskab til et prøvelokale, et udstillingsrum, et
værksted eller et scenerum. Bagerst finder vi biblioteket, som også anvendes
som mødelokale. Naturligvis rummer Hotel Pro Forma også et gæsteværelse.
Ved at træde indenfor får vi en fornemmelse for og et indblik i Hotel Pro Formas praksis og dets særlige æstetiske udtryk. Her er en systematisk orden – her
er smukt og elegant, men skønheden er på ingen måde anmassende eller prangende. Det er et værksted, som altid er åbent for nye konstellationer og nye
Den sene eftermiddags gåde, 1992 ( Roberto Fortuna)
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muligheder. På den ene side har alting sin faste plads, på den anden side er alt
åbent og flytbart. Den æstetik, som råder mellem det åbne og det lukkede, det
stringente og det intuitive, det legende og det fordringsfulde er et paradoks, vi
finder både i værkerne og værkstedet.
Hotel Pro Forma er en produktionsvirksomhed for scenekunst med rum,
billede, lyd, tekst, figur og lys som de centrale virkemidler. Der arbejdes med
at udvikle forestillinger, som publikum oplever som sansemættede tableauer
uden centralperspektivets sikre havn og ofte uden en genkendelig fortællende dramaturgi. Under alle omstændigheder er der indbygget en usikkerhed i
forhold til tilskuerens sansning og perception. Forestillingerne forsøger ikke
at tolke verden, men undersøger og konstruerer virkeligheder med andre kategorier, således at tilskuerne oplever noget, de ikke har set før. Som Kirsten
Dehlholm (2014) siger: ”Forestillingen skal sætte aftryk i sindet og kroppen,
det er det vi stræber efter”.
Ofte er det vanskeligt at præcisere genren, der befinder sig mellem performance, koncert, billedkunst, scenekunst og arkitektur. De enkelte kunstformer renses og sættes sammen i nye konfigurationer, ofte med henblik på en
form for sammenstød eller dissonans, hvor de mediale forskelligheder åbner
for hinanden og skaber usædvanlige og sanselige affekter. Placeringen mellem
forskellige kunsttraditioner betyder, at Kirsten Dehlholm arbejder med konceptudvikling, kuratering, design og iscenesættelse. Det vil sige en æstetisk
undersøgelse af et fænomen, det kan være et tema, et begreb, en tekst. Konkret
f.eks. et musikinstrument (Theremin), Darwins udviklingslære (I morgen om et år),
krig (War Sum Up), en myte (Operation : Orfeo), perspektiv og tyngdekraft (Hvorfor
bli’r det nat, mor?), et navn (Ellen), en roman som Nabokovs Latter i mørket eller en
by som Holstebro (Skibet Bro).
Ja det er håbløst at vide alt om den, altså virkeligheden. Men alligevel prøver vi hele
tiden at nærme os den, omslutte den, at forstå den. Jeg bruger mine forestillinger til
at udforske verden, til at undersøge virkeligheden. Vi mennesker er født som psykologiske væsener, der spørger: ”Hvad er meningen, hvad handler det om?” Et spørgsmål
der især bliver stillet, når det drejer sig om en teaterforestilling. Jeg svarer igen med
en forestilling, der handler om perspektiv og tyngdekraft. Eller om barokkens tidsalder. Om alkymi og genteknologi. Om penge og biometriske adgangskontrolsystemer.
Om Kina. Om middelalderen. Om hukommelse. Om begrebet dannelse. Om Jesus, en
mærkelig størrelse. Om ætermusik og verdenshistorien. Om Mellemøsten. Om iden-
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titet og tilpasning som livsvilkår. Om Darwin og evolution. Om navnet Ellen og fem
danske byers optur og nedtur. Om krig (Dehlholm 2014: 52).

Hotel Pro Forma benytter den kunstneriske proces, der her antydes til at udforske aspekter af virkeligheden. Der er tale om forskellige tematikker, som
er strukturerende for den skabende proces og den research, som finder sted.
Samtidig skaber hver forestilling en særlig receptionsmulighed, en tilskuerposition og et affektivt – æstetisk, sanseligt og følelsesmæssigt – fællesskab.
Et begivenhedsrum, hvor intensitet, tilblivelse og tilsynekomst er resultat af
gensidig påvirkning, som rækker ud over den enkelte forestilling og fordrer,
at tilskueren engagerer sig i en refleksion over formens måde at være form på.
Medialiteter, materialer og former bringes ind i nye sammenhænge og begynder at ”tale og handle” tilsyneladende af sig selv. De skaber nye mønstre med
en indbygget risiko og skrøbelighed, hvor både professionelle og ikke-professionelle performere inddrages. På et teknisk og dramaturgisk plan er der tale
om en adskillelse, forsinkelse og remontering af materialer i både museumsrum og teaterrum.
Denne antologi omhandler udvalgte forestillinger og de refleksioner, som
de har fremkaldt. Mange af forestillingerne har læserne måske ikke set, og
derfor finder vi det vigtigt at genbeskrive disse, som har skabt betydning set i
et længere perspektiv ved at udvide teatermediet, og det vi forstår ved scenekunst.
Der er udgivet tre bøger: Erik Exe Christoffersen (1998): Hotel Pro Forma, Per
Theil m.fl. (2003): Hotel Pro Forma. Den dobbelte iscenesættelse: rum og performance, Tomas Lagermand Lundme og Jacob Møller Overgaard (2010): Operation Pro
Forma. Vi kan nok ikke undgå at gentage visse synspunkter, men vi præsenterer også en anden refleksivitet i lyset af en stadig udvikling af både scenekunst,
teaterkulturen og Hotel Pro Forma, som det blandt andet kommer til udtryk
i begrebet kunstnerisk udviklingsvirksomhed.
Litteraturlisten indeholder den for os bekendte litteratur, som på et analytisk og teoretisk plan har beskæftiget sig med Hotel Pro Forma. Anmeldelser
og mindre omtaler er ikke medtaget. Vi skelner ikke skarpt mellem Hotel Pro
Formas egen-produktioner og de forestillinger, hvor Kirsten Dehlholm er engageret af andre teatre som instruktør (f.eks. iscenesættelsen af Henrik Ibsens
Gengangere eller Richard Wagners Parsifal). I det hele taget kan det være vanskeligt at skelne mellem Dehlholm og Hotel Pro Forma, i og med Dehlholm i
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alle årene har stået i spidsen som kunstnerisk leder, selvom der naturligvis har
været medarbejdere, som har sat deres tydelige aftryk. Disse interne forhold
har imidlertid ikke interesseret os specifikt, da bogens primære fokus er forskningsrefleksioner og relationerne mellem teori og praksis. Hotel Pro Formas
forestillinger kan opleves som formelle og distancerede, fordi de kommunikerer
gennem rammer og kunstgreb, som skaber flerstemmighed og dissonans (polyfoni). For nogle betyder det, at Hotel Pro Forma forekommer følelseskold, og
for andre er værkernes abstrakte sanselighed en attraktion. Det er givet, at nogle forestillinger forekommer mere spændende end andre. Det er imidlertid ikke
vores intention at forholde os kritisk til enkelte værker. Det, der først og fremmest styrer vores redaktionelle valg, er spørgsmålet om, hvad Hotel Pro Forma
kan bruges til, hvis man i øvrigt beskæftiger sig med kunst og æstetik teoretisk,
begrebsligt og praktisk. Antologien er kort sagt tænkt som en undervisningsbog
inden for de æstetiske fag og for scene- og billedkunstinteresserede.
Bagerst i bogen findes en oversigt og kort beskrivelse af alle Hotel Pro Formas store forestillinger.
Bogen er delt op i fire hovedafsnit: 1) Redaktionens prolog og epilog, som søger at
klargøre og sammenfatte vores tilgang til Hotel Pro Forma som en kunstnerisk position mellem teater og performance, og som vægter den performative
tilgang. 2) Et tværsnit af Hotel Pro Forma rummer fem blik på Hotel Pro Formas
oeuvre og mulige perspektiver på de kunstneriske greb, som Hotel Pro Forma
sætter i spil. 3) I afsnittet Forestillingsrefleksioner går otte forfattere i dybden
med en eller flere forestillinger, deres konstruktion og måde at kommunikere
på. 4) Endelig tager sidste afsnit Undersøgelser fat på forskellige aspekter af
laboratorievirksomheden og de kreative processer, som Hotel Pro Forma til
stadighed udvikler.

Et tværsnit af Hotel Pro Forma
Erik Exe Christoffersens bidrag Den u-selvfølgelige sansning søger ud fra en tværæstetisk tilgang at pege på Hotel Pro Formas tilgang til medialitet og materiale,
som noget der i sig selv ophæver modstillinger mellem form og indhold. Han
taler om et bevægeligt forhold, hvor kunstudsigelsen skaber forskellige hierarkier mellem materialer, og hvor kommunikationen mellem værk og tilskuer
indskriver både en sanselig perception, det kontekstuelle rum, tiden, situationen og dermed tilskueren. Forestillingerne forhandler værkets karakter som
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kunst og veksler mellem at skabe rum for refleksion og kropslige sansninger.
Monna Dithmer fokuserer i Kald dem bare genfærd. De kommer som kaldet på
Hotel Pro Formas stiliserede kroppe og figurer. Det er kroppe, der ser direkte
ud på os, men som ikke ligner almindelige mennesker. De henvender sig og
har et mellemværende med os. Uanset hvor fremmedartet kunstige, ikke-menneskelige figurer kan virke, fremkalder de en følelse af genkendelse. Men hvad
er det, vi genkender, spørger Monna Dithmer? Det er dette mellemværende
mellem Hotel Pro Formas beboere og publikum, som Dithmer kaster lys på
gennem Derridas hjemsøgelseslære. Dermed peger hun på grundspørgsmålet
i teatret som kroppens og nuets kunstart: Hvad vil det sige at være menneske?
I Udsigelse, medialitet, modernisme undersøger Morten Kyndrup, hvordan man
kan karakterisere og placere de helt særlige greb som Operation : Orfeo (1993)
anvender. Artiklen fokuserer særligt på forestillingens udsigelseskonstruktion og de medialitetstyper, der er appliceret. Dermed ser Kyndrup også på betydningsdannelsen i forhold til værkets ubestemthed og heterofoni. I denne
specifikke sammenhæng diskuteres Hotel Pro Formas bidrag til udvikling og
udforskning af kunsten og kunstformer.
I Hotellets dobbeltrum, atmosfærer og auditive iscenesættelser undersøger Ansa
Lønstrup, hvordan stemmer og musik griber ind i Hotel Pro Formas arbejde
med rum. Med begrebet det scenografisk-lydlige dobbeltrum diskuterer Lønstrup, hvordan man sanseligt kan erfare og opleve rum, som ikke forefindes
som enkeltrum uden for Hotel Pro Formas kunstneriske mellemkomst. Dermed afsøger bidraget, på hvilken måde og med hvilke midler de særegne Pro
Forma-rum bliver etableret, og hvordan vi oplever og kan forstå dem. Kan disse rum måske præge og udvikle rum og genrer uden for Hotel Pro Forma selv?
Lars Qvortrup, stiller i Transcendensteater spørgsmålet om, hvad der forbinder Kirsten Dehlholm med Richard Wagner og Parsifal – et umiddelbart
umage par. Men Qvortrup argumenterer for, at Parsifal synes skrevet direkte
til Kirsten Dehlholm. Gennem en række eksempler belyser artiklen, hvordan
Hotel Pro Forma gennem formen skaber transcendensteater og argumenterer
for dette blandt andet gennem Niklas Luhmanns grundtanke om, at kunst
gør det muligt at skabe en forskel mellem det sanselige og det begrebslige. Det
er et gennemgående kendetegn i en række af Hotel Pro Formas forestillinger.
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Forestillingsrefleksioner
I forlængelse af Hvorfor bli’r det nat, mor? (1989) er Bodil Marie Stavning Thomsens spørgsmål: Hvad vil det sige at percipere – visuelt, lydligt, og sanseligt?
Hvad sker der med sansningen, når tilskueren ser ned på scenen og får en
kropslig karakter? Gennem en analyse af forestillingen argumenterer hun for,
at der sker en forskydning af synssansens perspektiviske orienteringspunkter,
som fremprovokeres af den konstante sanselige re-orientering i fugleperspektivets synsvinkel.
Med kirurgisk præcision skriver Peter Brix Søndergaard i Opera på Operationsbordet om Operation : Orfeo og om forestillingens brud med tidens opfattelse af den æstetiske kategori. Det forunderlige er, skriver Søndergaard, at
forestillingen ikke forholder sig til de hævdvundne æstetiske frontdannelser,
men insisterer på det skønne. Operaen forholder sig hverken kritisk til det
skønne eller ideologisk mistænksomt til kulturelle former. På den anden side
gør forestillingen heller ikke det skønne til et ukompliceret anliggende. Dermed fokuserer Søndergaard på, hvordan operaen fungerer i, hvad han kalder
det æstetiske mellemrum.
Gennem en analyse af Hotel Pro Formas Snehvides Billede (1994) og Det Kgl.
Teaters I føling (2014) undersøger Ida Krøgholt i sit bidrag Snehvides Billede som
virkelighedsteater begrebet virkelighedsteater, der først bliver mere udbredt i
begyndelsen af 2000-årene. I Snehvides Billede er et afgørende formgreb, at de
medvirkende dværge og tvillinger af-subjektiveres ved at adskille person fra
stemme modsat I føling, hvor performernes fortællinger og kroppe fungerer
som dokumenter, der repræsenterer krigens virkelighed. I begge forestillinger
er performernes fysiske mærkværdigheder i fokus. Med teoretisk udgangspunkt i bl.a. Massumi afsøger artiklen, hvilke affektive beslægtede virkninger
forestillingerne fremkalder gennem brugen af virkelighed som materiale.
I Den intellektuelle som readymade diskuterer Niels Lehmann, hvordan begrebet dannelse distribueres i Calling Clavigo (2002) som to adskilte scener med
dansere og intellektuelle som readymades. De intellektuelles begrebslige dannelsesrefleksioner høres men er samtidig scenisk adskilt fra den sansemættede
iscenesættelse af Clavigo. Med udgangspunkt i denne æstetiske komplementaritet undersøger artiklen, hvilke bidrag til en dannelsesdiskussion forestillingen afgiver, og hvordan den virker som dannelsesirritation.
Dobbeltøksens Hus – en auditiv analyse er titlen på Nina Grams bidrag. I forestillingen Dobbeltøksens Hus (1998) synger Dicte latinske tekster til moderne
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popmusik, mens en række performere udsiger moderne poprefræner og bærer
forskellige objekter frem på scenen. Det er sprogets og skriftens materialitet,
der undersøges og fremhæves: landkort, stregkoder og håndskrifter projiceres
ud over gulvet, mens talte og sungne ord kastes og skriges ud i rummet som
poptekster på latin, engelsk og fransk. Artiklen undersøger, hvordan forestillingen via tale, sang og musik både udfordrer vores perceptuelle mønstre og
vaner, og samtidig guider os gennem lydens perception i forhold til betydningsdannelse og forståelsesproces.
Anette Vandsø drøfter i Hierarkier mellem ord, billede og lyd det særlige ved
operaen og kaster lys på den egenartede kunstneriske strategi, som operaen
anvender i tematiseringen af ”krigens væsen”. Forestillingen er et sansebombardement, overmættet med gennemdesignede effekter. I stedet for at syntetisere de forskellige udtryksdimensioner til ét sammenhængende drama, ser
Vandsø den æstetiske strategi som et bevidst og strategisk greb, hvor der skabes et hypermedieret rum, der gennemstrømmes af billeder, lyd og tekst. Et
rum, der er fuldt af ”betydning”, som ikke kædes sammen til ét narrativt forløb, men snarere rammer publikum som ”affekt”. Operaen har referencer til
andre genrer og en henvendthed, som undersøges blandt andet gennem brugen
af remediering.
I Bøjet i neon. Livtag med tekstteatret analyserer Laura Luise Schultz Den der
hvisker lyver (2012), den første fuldt realiserede teaterproduktion baseret på en
nyskreven dramatisk tekst. Kirsten Dehlholm og dramatiker Astrid Øye går
direkte til det, man kunne kalde dramaets grundproblem: Hvordan ord forpligter, hvordan ord virker og fremkalder effekter i et andet register i form
af fysiske handlinger på scenen og om, hvordan ord former og skaber vores
virkelighed. Schultz rejser spørgsmålet: Hvordan kan sproget indgå i teater og
performance på andre måder, end vi kender det fra det psykologisk indlevede
drama? Dermed undersøger Schultz, hvordan teksten i en ligestillet dramaturgi løsrives fra den psykologiske karakter og distribueres ud i rummet som et
fysisk materiale på linje med andre sceniske virkemidler. På et mere grundlæggende plan bryder denne stiliserede forestilling enheden mellem stemme, krop
og subjekt, som kendetegner det traditionelle dramas karakterbegreb.
Med Scenisk rumkunst Kosmos+ tager Kim Skjoldager-Nielsen udgangspunkt
i begrebet ’den sceniske rumkunst’, som Hotel Pro Forma har beskæftiget sig
med i flere forestillinger. Gennem en analyse af Kosmos+ (2014) søger Skjold
ager at koble forestillingen til Dorte Jørgensens begreb om skønhedserfaring
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og vise, hvordan Kosmos+ udfolder en eksistentiel, spirituel og politisk dimension. Han argumenterer for, at processen med at erfare skønhed er forbundet med noget opløftende, der kommer til udtryk i begejstring eller entusiasme, der kan gribe én i mødet med eksempelvis kunst. Dermed argumenterer
Skjoldager-Nielsen for, at denne affekt tillader én at være nærværende og i en
tilstand, hvor man ikke er styret af ens hverdagssubjekt.

Undersøgelser
Kathrine Winkelhorn undersøger i Et blik ind i Hotel Pro Formas kunstneriske
praksis den kunstneriske praksis, der kendetegner Hotel Pro Forma. Hvordan
bliver forestillingen til i værkstedet, og hvilke tilgange og metoder anvendes?
Winkelhorn skriver også om Atelier Hotel Pro Forma og den kunstneriske udviklings- og forskningsproces i forbindelse med Kosmos+ og dennes betydning
for forestillingen.
Jesper Kongshaug reflekterer i Lyset som form om det særlige ved at arbejde
med lys til Hotel Pro Forma. Det er en proces, der strækker sig over lang tid,
hvor tema, lys, kostumer og scenografi udvikles i sammenhæng og dermed
i modsætning til det mere traditionelle teater, hvor manus er forestillingens
fikspunkt. I den forstand er lysets rolle i det sceniske rum at indgå som en del
af arkitekturen. Lyset skal ikke være illustrerende, men en form for iagttagelse,
der måske kommenterer det, som sker på scenen, siger Jesper Kongshaug.
I At få verden igen reflekterer Morten Søndergaard over den proces, hvor
forfatterens ord bliver levende på scenen og træder ind i ”forvandlingskuglen
Hotel Pro Forma”. Og hvordan opleves dette af forfatteren?
I Ellen og kreative relationer belyser Erik Exe Christoffersen og Kathrine Winkelhorn teaterproduktionen som en kollektiv proces og produktion med flere forskellige kreative strategier, der er i spil på samme tid. I interview med
Kirsten Dehlholm, skuespillerne, forfatteren Morten Søndergaard og deltager
Jørn Erslev Andersen fremstilles de kreative strategier, som er anvendt. Om
hvordan der blev arbejdet med udgangspunkt i, hvad der kendetegner hver
enkelt by? Hvordan har man udviklet og afviklet forestillingen, som ændrer
sig fra by til by? Hvilket rum skabte dette for publikum?
Annelis Kuhlmann undersøger i At performe nationalarkivet udstillingen
Undercover på Det Kongelige Bibliotek. Denne viser biblioteket som en fysisk
fortælling, der afdækker det, vi ikke ser, når vi er på biblioteket. Udstillingen
fortæller historier, anekdoter og hemmeligheder om nogle af alle de små og
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