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WHITE LIGHT – verk i museets samling  30.6 – 9.9.2007 

 
  
 Banks Violette, ”Bergen Chandelier”, 2006 - 07  

   
 Anslem Reyle, AR/PO6_030 

 
 

 
Fra de mørkere sider ved tilværelsen. Brennende stoler, dragsug og ragnarok. Parallelt 
med utstillingen Rock’n’Roll Vol I, viser Sørlandets Kunstmuseum utstillingen White Light 
 
I utstillingen White Light er verkene valgt ut i fra et ønsket om å skape et spenningsfylt rom 
med kraftfull kunst, hvor alle verk er hentet frem fra museets samling. Verkene står fint alene, 
men med denne sammenstillingen har vi forsøkt å skape nye lesningsmuligheter. Vi vil påstå at 
alle verkene er formalt spennende og konseptuelt besnærende. De fleste av verkene er utført i 
fargene svart og hvitt. De kan gi assosiasjoner til norrøn mytologis forestilling om et ragnarok, 
til goth-kultur og vår tids sosiale og kulturelle fremmedgjøring. Her vises komplekse tegninger, 
en lyskrone, en brennende stol og en svart malstrøm i størrelsesforhold 1:100 
 
Utstillingen fremstår som et spill mellom lys og mørke, mellom svart og hvitt. Rommet er også 
lydsatt med musikk av artisten ”Lustmord”, slik at utstillingen får et filmatisk element ved seg, 
og kanskje et snev av uhygge. Man kan gjerne si at vi i Sal 1 har nærmet oss de enda mørkere 
sidene ved musikkens verden.  
 
I utstillingen White Light har museet valgt å vise nyervervede verk til museets samling. Enkelte 
verk har museets selv kjøpt inn. Andre er langtidsdeponert i samlingen.  
 
Det vises kunstverk av:  
Gardar Eide Einarsson, Ole Jørgen Ness, Anselm Reyle og Banks Violette.  
 
Det tidligere annonserte verket ReversFontene av Espen Dietrichsons blir dessverre ikke vist allikevel, 
grunnet uventede tekniske utfordringer.  

 
Kurator og kontaktperson:  
dir. Erlend G. Høyersten tlf. 38 07 49 12 / 93635528 / 95848965, e-post: erlend@skmu.no
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