
Infinite Deep: David Lynch 

Til september kan du opleve en eksklusiv fotoudstilling af filminnovatøren David 

Lynch i Nikolaj Kunsthals Øvre Galleri og Tårn. Bygningens gotiske og barokke stil udgør 

sammen med fotografierne et gesamtkunstværk iscenesat af The Tower Prophets, der er 

et alias for scenograf Christian Friedländer og arkitekt Dicki Lakha. Infinite Deep åbner 4. 

september. 

 

75-årige David Lynch kendes af de fleste som filminstruktøren bag ikoniske tv-serier og 

filmproduktioner som for eksempel Twin Peaks, Blue Velvet, Wild at Heart og Mulholland Drive. 

Men den L.A.-bosatte filmkunstner udtrykker sig også gennem blandt andet tegning, 

musikproduktion og fotografi. Sidstnævnte står David Lynchs hjerte meget nært og kan opleves, 

når Nikolaj Kunsthal til efteråret byder velkommen til udstillingen Infinite Deep, hvor fotoserierne 

Snowmen, Portraits, Nude, Distorted Nudes og Factories for første gang vises samlet. Om 

sidstnævnte billedserie fortæller David Lynch:  

“I love old factories that are working factories. But more than that I love factories that are derelict 
factories – abandoned factories – where nature is working to reclaim the place. A state of decay is 
seen on the exterior, and everything within the factory – bringing so many thrilling textures and 
juxtapositions of man and nature working together.” 
 

Beskuerens underbevidsthed 

Ved at opsætte Infinite Deep i Nikolaj Kunsthal, som oprindelig var en af Københavns ældste kirker, 

udfolder udstillingen et metafysisk univers, som fremkalder en højtidelig, men også intim følelse 

hos beskueren. Den arkitektoniske atmosfære med mange ‘skjulte rum’ og skæve vinkler vil danne 

en unik ramme for tematikken i udstillingen, som understøttes af bygningens gotiske stil og 

kirketårnet, der kan dateres tilbage til 1500-tallet. Kunstnerisk leder Helene Nyborg Bay uddyber:  
 

”Den mentale oplevelse er et vigtigt element i udstillingen, som netop spiller på beskuerens 

underbevidsthed og det ikke umiddelbart registrerbare. David Lynch er altid optaget af den 

interaktion og dialog, der finder sted mellem fotografiet og den, der betragter det. Lynch forklarer 

selv mødet mellem værk og beskuer som ’A Beautiful Storm’. Med denne udstilling håber jeg, at 

man vil opleve en mindre kendt side af Lynch, som udvider opfattelsen af hans måde at arbejde 

med billeder på.”   

 

Eksklusiv adgang til David Lynchs fotoarkiver 

Infinite Deep er kurateret af Christian Nørgaard, som har arbejdet sammen med David Lynch i en 

lang årrække. Christian Nørgaard har haft eksklusiv adgang til David Lynchs fotoarkiver og derfor 

mulighed for at kuratere udstillingen særligt til Nikolaj Kunsthal, hvor bygningens gotiske og 

barokke stil sammen med værkerne udgør et gesamtkunstværk iscenesat af The Tower Prophets 

aka Christian Friedländer og Dicki Lakha. Læs mere på nikolajkunsthal.dk. 



 

Både kurator Christian Nørgaard og kunstnerisk leder i Nikolaj Kunsthal Helene Nyborg Bay står til 

rådighed i forhold til interview. Kontakt venligst PR- og kommunikationsansvarlig Thomas Borre på 

mailadressen thomas.alstrup.borre@kk.dk eller telefonnummer 26397403. 
 

Eksempler på billeder fra udstillingen kan downloades via linket her: https://tinyurl.com/4y2y5dte  
 

Infinite Deep kan opleves i Nikolaj Kunsthal fra 4. september 2021 til 16. januar 2022. 

 

Kort om Nikolaj Kunsthal 

Nikolaj Kunsthal præsenterer dansk og international samtidskunst med særligt fokus på lokal 

forankring. Kunsthallen er beliggende i den gamle Sct. Nicolai Kirke, der kan dateres tilbage til 

1200-tallet. Den historiske arkitektur indgår i samspil med skiftende udstillinger, bl.a. Larissa 

Sansour, Thomas Øvlisen, Candice Breitz, Leonard Cohen og HuskMitNavn. I 2021 fejrer Nikolaj 40-

års jubilæum som kunsthal. Læs mere på www.nikolajkunsthal.dk. 
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