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Hullet i rummet 
 
Nikolaj Kunsthals nye store familiesatsning er en totalinstallation for alle mellem 0-117 år. Her må 
der både røres, hoppes og løbes – men pas på, for man kan nemt blive væk i de endeløse 
skilteskove, sorte huller, bløde meteorstorme og forunderlige lyde. Udstillingen er skabt af den 
danske billedkunster Trine Boesen.  
 
D. 27. august 2016 åbner Nikolaj Kunsthal op for en udstilling skabt til både børn og voksne. En udstilling 
der udforsker, hvad rum og uendelighed egentlig er, og hvad det gør ved os.  
 
Bag Hullet i rummet gemmer der sig en forunderlig og sanselig verden af endeløse skilteskove, 
hemmelige kroge, nedstyrtede satellitter, kikkerter og kalejdoskoper. Her er bløde meteorstorme, 
vægtløse kloder, lyde på afveje og sorte huller man nemt kan blive væk i. Udstillingen sender både krop, 
sanser og den frie fantasi på en sjov og forunderlig rejse ind igennem hullet og ud i det ydre rum. 
 
Med totalinstallationen Hullet i rummet skaber den danske billedkunstner Trine Boesen, i samarbejde med 
Nikolaj Kunsthal, en parallel virkelighed, hvor tid og rum kan få os til at glemme, hvem vi er, og måske 
opdage os selv på ny i sanselige møder med universets genstande, materialer og fænomener. Elektronisk 
musiker og komponist Bjørn Svin har lavet det futuristiske lydspor til udstillingen. 
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Udstillingen er en ny og udvidet opsætning af udstillingen Hullet i muren, der blev vist på Brandts tidligere 
på året. Nye værker og dimensioner indgår i udstillingen og der er mulighed for at lave kreative projekter 
inspireret af udstillingen i et særligt workshoprum. 
 
En svimlende og interaktiv totalinstallation 
”Det har været en fantastisk mulighed at kunne genskabe udstillingen Hullet i rummet hos Nikolaj 
Kunsthal. Udstillingsrummet er med til at skabe en ekstra dimension til udstillingen, som forstærker hele 
udstillingens tema. Jeg har trukket elementer ud fra mine malerier og gjort dem til fysiske objekter og 
steder. Det er mit håb at alle – børn som voksne – vil gå derfra med en følelse af at have befundet sig i et 
andet univers, en anden verden,” lyder det fra Trine Boesen.  
 
”Med Hullet i rummet inviterer vi alle – fra 0-117 år – ind i en svimlende og interaktiv totalinstallation, der 
udfordrer vores forståelse af tid og rum. Nikolaj Kunsthal har en mangeårig tradition for at skabe særlige 
udstillinger, som med stor succes henvender sig til både børn, unge og voksne, og Hullet i rummet er 
seneste skud på stammen,” lyder det fra Andreas Brøgger, leder af Nikolaj Kunsthal.  
 
Hullet i rummet kan opleves i Nikolaj Kunsthal fra 27. august til og med 13. november 2016. 
Udstillingen koster 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn. Hullet i rummet er blevet til i samarbejde 
med Brandts.  
 
/Yderligere information 
Kontakt venligst PR og kommunikationsansvarlig Charlotte König Frost for mere information på tlf.  
28601322 eller pr@nikolajkunsthal.dk  
Du er ligeledes velkommen til at kontakte Andreas Brøgger på tlf.: 25481311 
 
Læs mere om udstillingen på www.nikolajkunsthal.dk 
På www.nikolajkunsthal.dk/da/presse finder du yderligere billedmateriale. 
Du kan læse mere om kunstner Trine Boesen på www.trineboesen.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


