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Skønhedens hotel n a Hent PDF Det danske performanceteater Hotel Pro Forma har siden grundlæggelsen i
1985 dyrket samspillet mellem arkitektur, musik, bevægelse og ord ud fra billedkunstneriske principper og

har med sit markante æstetiske formsprog fået en fremtrædende plads i det danske og internationale
teaterlandskab. Hotel Pro Forma er især kendt for at eksperimentere med avanceret lyssætning og anden

moderne teknologi i iscenesættelsen. I hele Hotel Pro Formas levetid har Kirsten Dehlholm været kunstnerisk
leder for teatret, der fungerer som atelier, laboratorium og produktionsselskab. Det har gennem 30 år konstant
afsøgt nye veje i spændingsfeltet mellem performance, billedkunst, installation og opera. Skønhedens Hotel
belyser en række forestillinger, der udvider forståelsen af begrebet scenekunst. 17 forskere går i denne bog
tæt på værkernes kunstneriske virkemidler og de kunstneriske processer og fokuserer på relationerne mellem
teori og praksis. Det hele hænger sammen i en Hotel Pro Forma-forestilling, men ikke altid, som vi forventer.
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