
FLIPPERORAKLET FLYTTER IND I NIKOLAJ 

KUNSTHAL 

 

Eventyrlige flippermaskiner og kæmpe hamsterhjul rykker ind i Nikolaj 

Kunsthal i den nye familieudstilling af Hartmut Stockter. Der støttes op om den 

københavnske kunstscene, når der dette efterår bydes indenfor til en 

eventyrlig familieudstilling i naturens og bæredygtighedens tegn.  

 

Efteråret i Nikolaj Kunsthal bliver præget af bæredygtighed og natur, når vi stiller 

ind på kunsten med København som omdrejningspunkt. Nikolaj Kunsthal har en 

lang tradition for at vise en årlig familieudstilling, og efteråret 2020 bliver der 

endnu engang fokus på familien med en udstilling for alle fra 0 -117 år.  

 

Kunstneren Hartmut Stockter, der har base i Københavns Sydhavn, skaber et 

univers, der emmer af en blanding mellem omrejsende tivoli og finurlig 

opfinderkunst, alt sammen skabt i naturlige materialer.   

 
” Du står ved et forladt hus med en overgroet have. Hvad laver du? 

- Du klatrer over hegnet og prøver at kigge ind ad vinduerne. 
- Du prøver at se, om der er brombær i haven. 

- Du forestiller dig, hvem der mon har boet her. 
- Du tænker over, hvilken fugl det er, som kalder fra træets top. ” 

 
Hartmut Stockters univers er præget af en eventyrlig nysgerrighed, hvor både 
børn og voksne inviteres med ind i en udstilling, der byder på blandt andet 
oversize flippermaskiner og en manuel personlighedstest. Er du drømmeren, 
forskeren eller måske tænkeren? I alle tilfælde danner Stockters karakteristiske 
kunstneriske stil baggrund for en familieudstilling, hvor sanserne bliver udfordret. 
I det store menneskehjul kan man for eksempel finde sit indre barn frem og gå en 
tur på en malerisk blomstret sti, samtidig med man skal holde balancen. Der kan 
vindes point i den store flippermaskine, hvor man skal være flere om at få 
maskinen til at virke. Eller man kan give sig i kast med at tegne fugle i et multi-
sansesensorium, hvor der også findes en sommerfuglevægt.  
 
 
Hartmut Stockter er en tysk/dansk kunstner, der er baseret og bor i Københavns 
Sydhavn. Han arbejder bæredygtigt med sin kunst, og alle skulpturer er skabt af 
genbrugsmaterialer, som kunstneren selv har samlet. Stockters univers er 
karakteriseret ved en eventyrlig opfindsomhed i de skulpturelle kreationer. I hans 
kunst bliver sanserne og fantasien udfordret, og man bliver omsluttet af et 



kunstnerisk univers, der giver rum til selv at interagere med kunsten. 
 
Udstillingen Flipperoraklet i panoramaarkaderne vil kunne opleves i Nikolaj 
Kunsthals Nedre Galleri fra d. 28. august til 24. januar 2020 
 
 
I løbet af udstillingsperioden vil der være omvisninger for både børn og voksne. 
Alle børn, der besøger udstillingen, får en overraskelse med hjem. 
 
 
 


