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Hotel Pro Forma præsenterer  
 

ELEKTRICITET  
17. februar – 19. marts, 2023 

Statens Museum for Kunst i samlingen Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 
 En sanger, en performer, to musikere og 16 figuranter 

 

Europa står i en historisk energikrise. Elektricitet er en mangelvare, priserne svinger mere end 

nogensinde, og eksperter varsler, at vi skal en del år frem, før vi har løst problemet. Elektricitet er 

noget af det dyrebareste og vigtigste, vi har.  

 

Hotel Pro Formas nye værk ELEKTRICITET er en udstilling-forestilling med 20 medvirkende på SMK. 
ELEKTRICITET er en hyldest til fænomenet elektricitet og tager os med gennem 1800-tallet, det 
ladede århundrede, hvor elektricitet blev udviklet og behersket.  
 
Med ELEKTRICITET vender Kirsten Dehlholm tilbage til SMK, hvor hun tidligere med Hotel Pro 
Forma har opført værkerne Æter i 1988 og Fact_Arte_Fact i 2001.  
ELEKTRICITET er Kirstens Dehlholms 12. værk i rækken af museumsværker.  
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ELEKTRICITET PÅ SMK 
 

ELEKTRICITET iscenesættes på SMK med 20 
medvirkende i samlingen Dansk og Nordisk Kunst 
1750-1900. Museet huser landets største samling af 
kunst fra den periode, som i Danmark er kendetegnet 
ved Guldalderen og Det moderne gennembrud.  
 
ELEKTRICITET udspiller sig i samlingens sale, spejler 
sig i værkerne og kaster nyt lys på denne epoke. 
Fænomenet elektricitet indkredses her i levende 
tableauer med performance, nykomponeret musik, 
billedkunst, sang, lys, lyd, apparater, videnskabelige 
instrumenter og forsøg. 
 
ELEKTRICITET berører både det naturvidenskabelige 
og det filosofiske og kulturelle grundlag for 
fænomenets historiske udvikling. 
ELEKTRICITET skal skabe refleksion over, hvordan 
elektricitet har forandret samfundet, kunsten, 
kulturen, vores syn på verden og os selv og  
ikke mindst elektricitets betydning for vor tids 
klimakrise.  
 
I museets forhal mødes fortid og nutid i et stort telefontårn, en himmel af kabler og den elektriske 
lyd af kommunikation. 
 
 

HOTEL PRO FORMA og naturvidenskaben 
 
Hotel Pro Forma og Kirsten Dehlholm har tidligere undersøgt naturvidenskabelige fænomener 
blandt andet i KOSMOS+ (2014) – En Big Bang forestilling om universets vidundere og NeoArctic 
(2016) om menneskets forstyrrelse af økosystemet, og hvordan denne forårsager utilsigtede 
ændringer på jorden, herunder klimaforandringer. 

 
 
INTRODUKTION til ELEKTRICITET – Hver søndag kl. 15.00 i spilleperioden  
 
Som optakt til ELEKTRICITET har Hotel Pro Forma inviteret en række eksperter til at introducere til 
emnet og fænomenet elektricitet. Det sker hver søndag kl. 15.00 i spilleperioden ved følgende 
oplægsholdere: 
19. februar Hotel Pro Forma ved Kirsten Dehlholm, Marie Dahl og Annesofie Becker 
26. februar Mikkel Bogh, SMK’s direktør 
5. marts Helge Stjernholm Kragh, professor emeritus, Niels Bohr Instituttet 
12. marts Tina Ibsen, astrofysiker  
19. marts Dan Charly Christensen, lektor emeritus i historie 

Kirsten Dehlholm og Marie Dahl står bag iscenesættelse 
og dramaturgi til udstilling-forestillingen ELEKTRICITET. 
Foto: Adam Ryde Ankarfeldt  
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OM HOTEL PRO FORMA 

 
Hotel Pro Forma er et internationalt produktionshus, et kunstnerisk mødested for tvær-
kunstnerisk arbejde, installationskunst, performance, musikdramatik og opera. Universelle temaer 
sættes ind i konceptuelle, visuelle og musiske rammer, der udnytter de nyeste teknologiske og 
kunstneriske virkemidler. Alle værker skabes i samarbejde med professionelle fra kunst, videnskab 
og teknologi. Hotel Pro Forma blev grundlagt i 1985 af Kirsten Dehlholm. Som kunstnerisk leder og 
instruktør har hendes arbejde med Hotel Pro Forma opnået stor anerkendelse både nationalt og 
internationalt. 
 
Kirsten Dehlholm har modtaget en lang række prestigefyldte priser, heriblandt Reumerts ”Årets 
Hæderspris” i 2015 for sit livslange kunstneriske virke og som original fornyer af scenekunsten. 
Ligeledes i 2015 modtog hun "The Distinguished Artist Award" fra The International Society of 
Performing Arts. 
 

 
MEDVIRKENDE  
Sanger:    Lore Lixenberg 
Performer:    Rasmus Balling 
Musikere:    Wilhelm Ljunggren Dahl, Villads Posselt Mikkelsen 
Øvrige:    16 figuranter 
 

KUNSTNERISK HOLD 
Koncept:   Kirsten Dehlholm, Marie Dahl og Annesofie Becker 
Iscenesættelse og dramaturgi:  Kirsten Dehlholm, Marie Dahl 
Kurator og katalogredaktør:   Annesofie Becker 
Digt:    Julie Sten Knudsen  
Manuskript:    Kirsten Dehlholm, Marie Dahl 
Kostumedesign:  Nadine Burkhardt   
Lysdesign:    Jesper Kongshaug 
Kompositioner:   Kristian Hverring, Lore Lixenberg, Wilhelm Ljunggren Dahl og
   Villads von Posselt  
Arkitekt:    Christoffer Harlang (Telefontårn) 
 

TID OG STED 
Varighed:    90 minutter uden pause. Publikum går frit rundt i salene. 
Premiere    Fredag d. 17. februar 2023 kl. 16.00 
Spilleperiode   17. februar – 19. marts, 2023 
   Fredag, lørdag og søndag kl. 16.00  
Formiddagsopførelser  Torsdag d. 2. og 16. marts kl. 12.00  
 
Anbefales fra 13 år. 
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BILLETTER  
 
ELEKTRICITET er inkluderet i entrébillet/årskort til SMK, men der skal reserveres billet specifikt til 
ELEKTRICITET. Læs mere her  
 

 
STØTTE  

KONTAKT 
 
Ulla Katrine Friis, manager 
M: +45 9395 8235 
E: ukf@hotelproforma.dk 
www.hotelproforma.dk 
 


