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DE GROTE BRAND 
DIE NOOIT 

PLAATSVOND

REALISTISCHE VUURGLOED OP LICHTFESTIVAL GENT

S H OW& E V E N T S  PROJ EC T

Oorspronkelijk en krachtig, es-
sentieel voor het leven, maar 
genadeloos in zijn vernietigen-

de woede, houdt vuur een meedogenlo-
ze greep op de menselijke verbeelding. 
Wie kijkt niet met ontzag, bewondering 
en meer dan een beetje angst bij het 

zien van dansende vlammen? Mis-
schien is dat wel de reden waarom 
‘The Big Fire That Never Happened’, in 
november zoveel aandacht en lof kreeg 
op het internationaal befaamde Licht-
festival van Gent. De kunstinstallatie, 
bedacht door de in België wonende 

Op het Lichtfestival van Gent, dat deze winter plaatsvond, stond 
de iconische toren van de Sint-Niklaaskerk virtueel in vuur en 
vlam. De in België gevestigde Oostenrijkse kunstenaar Michael 

Langeder creëerde het effect onder andere met behulp van CHAUVET 
Professional armaturen en deed dat zo realistisch dat het telefoontjes 

naar de plaatselijke brandweer opleverde.   

Oostenrijkse kunstenaar Michael Lan-
geder, zette de iconische toren van de 
Sint-Niklaaskerk in het stadscentrum 
in vuur en vlam middels gesimuleerde 
vlammen. 

GELOOFWAARDIG
Het creëren van deze realistische scène 
was geen eenvoudige taak. Afgezien 
van het feit dat alle spullen naar boven 
in de veertig meter hoge toren van de 
kerk moesten worden gehesen (elke keer 
een reis van vijftien minuten), moest 
het ontwerpteam uitgebreide trial-
and-error-aanpassingen doen om hun 
vuur angstaanjagend geloofwaardig te 
maken. De uitgebreide kleurweergave 
van de ingezette CHAUVET Professional 
COLORado- en COLORdash-armaturen 
met IP65-classificatie, geleverd door 
John & Jane Premium Technical Event 
Support, hielp hen daarbij.

EXPERIMENTEREN
Liam Van Tornhout, die samen met 
Jaagbaar en Reinout Hiel deel uitmaakte 
van het creatieve team, beschreef het 
proces. “Het nabootsen van het uiter-
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lijk van vuur in licht omvatte meer dan 
alleen het kopiëren van de kleuren die 
je in een gloed ziet”, zei hij. “Vuren zijn 
chaotische dingen, dus daar moesten we 
rekening mee houden in ons ontwerp. We 
begonnen met geel, rood en oranje, maar 
toen we een stap terug deden en naar dit 
concept keken, leek het meer op feestver-
lichting dan op een vuur. Dus moesten 
we experimenteren.”

Dit experiment bracht Liam ertoe om 
meer dan 160 verschillende kleuren-
schema’s uit te proberen, gestuurd via 
zijn ChamSys MagicQ-software. Aan 
het einde van dit proces van vallen en 
opstaan   gebruikte het ontwerpteam wit 
voor de kern van het vuur (in overeen-
stemming met de aard van echte bran-
den), maar vertrouwde men vervolgens 
meer op gele tinten dan op oranje en 
rood. Door het witte en gele licht te accen-
tueren met oranje ondertonen, ontstond 
een ‘vuur’ dat doorging voor het echte 
werk. Het team gebruikte 24 COLORado 
Panel Q40-armaturen, geplaatst op de 
vloer van de toren om een   verscheiden-
heid aan lichterlaaie kleuren te produce-
ren, waaronder rood en oranje.

Vervolgens plaatsten ze 16 COLORdash 
H12 IP, één bij elk van de smalle vensters 
van de kerktoren en nog acht stuks meer 

op de torenvloer. Gebruikmakend van de 
kleurmengfuncties van deze compacte 
RGBWAUV COLORdash-pars, creëerden 
de ontwerpers een naadloos wit tot geel 
continuüm in de smalle vensters. Afgezet 
tegen de diepere kleuren op de achter-
grond, gaf dit een natuurgetrouw beeld 
van vuur.
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GEVARIEERD
Omdat branden in een gebouw nooit netjes 
en geordend zijn, programmeerde Liam de 
verlichting in willekeurige volgorde, zodat 
de looks die hij creëerde nooit met voor-
spelbare tussenpozen werden herhaald. 
“Ik heb voorafgaand aan dit project veel 
tijd besteed aan het bestuderen van vuur”, 
zei hij. “Iets dat indruk op me maakte, was 
hoe onvoorspelbaar en gevarieerd bran-
den zijn naarmate ze vorderen. Er kunnen 
pieken zijn hier en dalen daar, in willekeu-
rige volgorde. Dus om de dingen echt te 
laten lijken, moesten we willekeurig zijn. 
Natuurlijk moesten we ook al onze arma-
turen uit het zicht houden om het geloof-
waardiger te maken.” Dat realisme vereiste 
ook rook. Het ontwerpteam zette daarvoor 
zestien rookmachines in, één voor elk raam. 
Om deze eenheden te voeden, stuurden ze 
tijdens het vijfdaagse festival dagelijks 1200 
liter vloeistof de toren op.

Met realistische ‘vlammen’ die door de 
ramen gloeiden en rook die de toren van het 
geliefde historische gebouw overspoelde, 
trok de virtuele brand de aandacht van veel 
van de naar schatting 800.000 bezoekers 
van het festival. Een ode aan het kunste-
naarschap van het ontwerpteam? Absoluut, 
maar ook een herinnering aan de indruk-
wekkende kracht van vuur.  


