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aan het resultaat, in plaats van te proberen 
begrijpen hoe dit resultaat tot stand kwam. 

Bij mijn volgende opdracht bij Hotel Pro 
Forma, kon ik de belichtingstechnieken die ik 
in de loop der jaren had ontwikkeld, ten volle 
benutten. Kirsten Dehlholm en scenografe 
Maja Ravn hadden samen de scenografie voor 
Operation Orfeo ontwikkeld. Ik zou de belich-
ting ontwerpen. De enscenering bestond uit een 
trap achter een lijst. In archetypische vormen als 
een trap - en in andere basisvormen - is scha-
duw hét element dat licht en ruimte definieert. 
Het licht krijgt een grote slagkracht dankzij 
schaduw en duisternis. We maakten gebruik van 
een laserinstallatie, die een over het publiek 
heen golvende zee suggereerde. Het was een in 
principe eenvoudig concept, dat hier op een 
overweldigende manier functioneerde door de 
context waarin het was geïntegreerd. Orfeo 
reist, nu al bijna acht jaar lang, een groot deel 
van de wereld af: Sydney, New York, Parijs, 
Hamburg, enz. 

Orfeo was een artistiek succes, dus werden Maja 
Ravn en ikzelf nogmaals aangesproken voor een 
spannende opdracht. We kozen ervoor om te 
experimenteren met het 'Planetarium', een 
Omnimax-theater dat via film, lichtprojecties en 
muziek een artistiek statement moest worden. 
De voorstelling kreeg als titel Dust, Waw, Stev. 
Jammer genoeg werd dit idee geen succes. Vanaf 
een bepaalde grens kan de visuele input té over-
weldigend worden. Eén uur en twintig minuten 
onder een gigantisch projectiescherm bleek te 
krachtig. Bovendien was de voorstelling in tech-
nisch opzicht onvoldoende flexibel, door het 
grote formaat van de film en het grote aantal 
machines dat er synchroon mee moesten lopen. 
Twee minuten veranderen was een gigantische 
opdracht. Het dilemma is dat deze technisch 
gecompliceerde voorstellingen duur zijn om te 
realiseren en tegelijkertijd kwetsbaar blijven. De 
apparatuur wordt uit economische overwegin-
gen zo laat gehuurd, dat ze pas een paar dagen 
vóór de première opgesteld wordt, waarna het 
onmogelijk is om iets essentieels te veranderen, 

zelfs als de verschillende onderdelen geen dege-
lijke samenhang vertonen. Dat heeft al een paar 
keer tot problemen geleid. Dat waren dure erva-
ringen: we konden de problemen niet gewoon 
oplossen door technische beperkingen in te voe-
ren, maar moesten vooruitlopen op de oplossing 
van problemen waarvan we de ware aard nog 
niet kenden. We moesten leren dat een 'fout' een 
stuk informatie is, in plaats van een probleem. 
Het leren omgaan met problemen en fouten 
heeft mij sterk beziggehouden in die jaren, maar 
het wierp zijn vruchten af voor later werk. 

Monkey Business Class was het volgende grote 
project. Ik hou nog altijd heel erg van deze zelf-
relativerende musical, die gebruik maakte van 
een erg technische installatie. De voorstelling 
was het resultaat van een samenwerking tussen 
Dumb Type en de New Yorkse architecten 
Ricardo Scofidio en Liz Diller. Het is bij mijn 
weten de eerste voorstelling die gebruik maakte 
van een scène-indeling in de breedte, met een 
groot langwerpig projectiescherm bovenaan. 
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