
D. 30. januar - 28. februar 

EN  LYSUDSTILLING
PÅ FREDERIKSØ



Lysglimt i Mørket

Velkommen til. Hvert år står Svendborg
Kommune, i samarbejde med Frederiksø
Kunst og Kultur, bag den årlige Lysfest. Pga.
covid-19 har vi tænkt i anderledes baner og i
år skabt ”Lysglimt i Mørket.”

En månedlang udstilling, fyldt med en masse
forskellige spændende værker, der hver især
kan lyse aftenerne op, i en ellers mørk tid.
Kunstværkerne er meget forskellige, men som
beskrevet har de alle mindst én fællesnævner;
Lys. Værkerne benytter sig af mange
forskellige medier, fra video til lyd, til keramik.
Nogle værker vil kunne opleves i hele
udstillingsperioden, mens andre kan ses på
særlige dage. 

På følgende sider er der indlagt et kort over
området, hvor alle kunstværkerne er tegnet ind.
Man kan gå på opdagelse på egen hånd eller
følge tallene på kortet, som viser en forslået rute.
Alle værkerne har et nummer som passer med
ruten, så man løbende kan slå op her i folderen
og læse mere om det individuelle kunstværk og
kunstnerne bag. God fornøjelse!



Værkerne
 

1. Paris af Atelier Clot, Charlotte Brunholt

2. Happy Wall of Colors af BeatYard Music

3. Gløder i mørket af Foreningen Street Art

Svendborg

 

4.A. How to cook your boyfriend af

Silja Bhhaboo

 

4.B. Vi skulle folde os ud sammen her. Du 

bad mig huske min dans 

af Signe Maria Friis

 

4. C. Oprejst set fra oven af

Karoline Leonora Seidelin Banke

 

5. Vores Sikkerhed af Sara Arenfeldt



Værkerne
 

6. Lysopus Vi - Vil af Lars Lauge

7. Urban Amøber af Sven Peder Hansen

8. Hey sister where are you - Oh brother I want 

to trust you af Nina Wengel, Kunsthal ved

siden af

 

9. UDSAT på ubestemt tid af

Bente Hovendal, woodnwonder, Birgit

Hedegaard Pedersen og Lise Borgen

10.A. Let the music inspire you! af Svendborg 

Efterskole

 

10.B. Kunst på Kajkanten af Kunsthåndværk på

Kajkanten

 

11. Flere cykelmøller! af Cykeltutten



Værkerne
 

12. SynthWave af DOK57 - Musik

Snedkeriet

13. CECI N’EST PAS UNE OBSTACLE af Aabjørns 

Skateboard Laboratorie & Center for

Maritim Arkitektur

 

14. Refleksion af Emil Højrup Vinther

15. Vinterlys af Keramikstedet

16. Stejl lugger og sprydfok af Peter Slivsgaard, 

P.S. Hobbysejlloft, Maritimt

Kulturværksted og Danmarks Museum for

Lystsejlads

 

17.A. Louise af Svendborg af Laurids Nielsen

17.B. LILLE ORBE af Tobias Nielsen

 





PARIS
Atelier Clot, Charlotte Brunholt
Udført af Charlotte Brunholt.
galleri@atelierclot.dk

Verdens ældste litografiske værksted, Atelier
Clot, har ligget i Paris de sidste 125 år og
åbner nu sideløbende litografisk værksted og
galleri i Svendborg. Vi glæder os til at blive en
del af Frederiksø og bidrage med dét, en lang
og spændende historie kan. Derfor er vores
værk til Lysglimt i Mørket, en hyldest til
Byernes By i form af en neonskiltinstallation
med Eiffeltårnet. Værket bliver en forløber for
vores endelige åbning af galleriet i foråret.

Format: 120x160 cm 

Værket kan opleves hele udstillingsperioden.
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Happy Wall of Colors
BeatYard Music
beatyardmusic@gmail.com

Værket Happy Wall of Colors af BeatYard
music vil løfte humøret med en ellers
mangelfuld energikilde i denne mørke tid,
nemlig farver. 

“Vi hylder glæden ved lys og farver 'på
afstand', med et lystæppe på 34m2 med
bevægelige mønstre på vores facade.

Lys og farver påvirker både vores humør og
energiniveau og er afgørende for vores
døgnrytme og søvn. Videnskaben om,
hvordan farver påvirker os, er mindst 200 år
gammel. De farver der påvirker os mest og
som fungerer som et følelsesmæssig kompas
er grøn, gul, rød og blå. 

De er ofte opdelt i varme og kolde farver.
Deres forskellige egenskaber fremkalder
specifikke følelser i os og bidrager til at skabe
særlige stemninger i rum og andre miljøer”.

Værket kan opleves hele udstillingsperioden.
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Gløder i mørket
Foreningen Street Art Svendborg
frederik.zinn.coop364@gmail.com

Svendborg Streetarts bidrag til Lysglimt i
Mørket er i sin fineste form traditionel
gadekunst med et “twist” - 

“normalt arbejder den almene gadekunstner i
skyggen, bevæger sig langs væggenes mørke
og lader sig ikke se, end ikke når solen står op
og byen atter vågner til dåd, men kun
kunstners værk”. 

Til dette års Lysglimt i Mørket, vil vi vende
tingene på hovedet og give værket en
stemme om natten såvel som om dagen. 

Kom og oplev det lokale streetart miljø, når
det folder sine kreative evner ud på bagsiden
af Rundbuehallen på Frederiksøen og se hvad
der kan lade sig gøre når viljestyrken og
skabertrangen trodser normer og rammer i et
farvestrålende hav af udtryk og egenidentitet.

Værket kan opleves hele udstillingsperioden
og vil være særligt lyssat d. 5. - 6. februar. 
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How to cook your boyfriend
Silja Bhhaboo 
siljachawesbyske@gmail.com  

How to cook your boyfriend er en kunstvideo
af 6.45 minutters varighed, som forestiller en
stearin-afstøbning af min kærestes ansigt,
som smelter på en pande sammen med
andre spiselig elementer.

Jeg er 21 år og studerer for tiden på
Københavns kunstskoles billedekunstlinje.
Som Kunstner har jeg altid været fascineret af
det forvrængede og skrøbelige menneske.
Selv er jeg meget optaget af, at
eksperimentere med ansigtets skrøbelighed
og det forvrængede ansigt er noget, som tit
går igen i mit arbejde. Når jeg arbejder med at
tage det menneskelige ud af dets naturlige
form, er det tit på en abstrakt og lidt dystopisk
måde med et humoristisk twist, som er med
til at få min nysgerrighed omkring
menneskers fysiske og psykiske
forskelligheder til at blomstre.

Værket kan opleves d. 6. - 7. februar.

4.A



Vi skulle folde os ud sammen 
her. Du bad mig huske min dans. 
Signe Maria Friis
Det Fynske Kunstakademi
signemaria_friis@hotmail.com
Instagram: @signemariafriis

Signe Maria Friis arbejder med tekstil,
performance, video og lyd. Igennem dans og
bevægelser udforsker hun uforudselige og
frisættende tilstande. Kurator Lise Grüner
Bertelsen:

“Signe Maria Friis søger at opløse tid og sted
og i stedet være der hvor normer kan
udviskes og al udfoldelse kan ske på egne
primæsser. Hun benytter sig af tekstiletes
taktilitet og fleksibilitet. Igennem organiske
former og figurer, egne bevægelser og dans
opstår en sansende dialog og en gradvist
sammensmeltning. 
Friis forvandles til en abstrakt figur lige der,
hvor grænsen mellem hende og de andre
figurer opløses. En rituel transformation, hvor
kroppens vante funktionalitet hæmmes og på
samme tid frigøres”.

Værket kan opleves d. 13. - 14. februar. 

4.B



Oprejst set fra oven  
Karoline Leonora Seidelin Banke, 
Nordisk Teater Laboratorium 
– Odin Teatret 
Nuværende studerende på HFBK under Prof.
Jutta Koether  
karolineseidelin@hotmail.com 

Karoline Leonora Seidelin Banke har skabt et
videokunstværk, om dette beskriver hun -    

“På Jorden, i hinanden og i historien efterlader
vi os spor. Set fra oven ligner vi myrer. Set
med jordens øjne lever vi ganske kort, som
myren gør det i vores. Det slår mig, at jeg er
vant til at se mig selv forfra, vertikalt. Et
oprejst opadskuende menneske. Set fra oven
er jeg en prik. En prik, der sammen med
andre prikker, danner mønstre på jordens
overflade. Mønstre som er spor af noget der
har været, som nu er fortælling.”

Værket kan opleves d. 19. - 20. - 21. februar. 

4.c



Vores Sikkerhed
Sara Arenfeldt
Kunstner, performer, aktivist, 
søster og datter

Se og læs mere om værket i digital form her
www.saraarenfeldt.com, 
Instagram: sara_auroraaa

Værket Vores Sikkerhed skal være udstillet her
på Frederiksø i omtrent 4 år. Teksten i værket
er lavet af samme refleksstof som bruges til
udendørs arbejdsjakker. Kunstneren er
interesseret i hvordan materialet bruges på
arbejdstøj for at øge sikkerheden ved at øge
synligheden for den der har det på. Værket er
en refleksion over hvad sikkerhed og
synlighed er, i en tid fyldt med forskellige
sociale bevægelser der gør oprør med
stilletielse og usynliggørelse.
Værket kan ses døgnet rundt og får en helt
speciel skinnende karakter, når det oplyses af
en smartphone eller en lommelygte. Den
skinnende effekt kan opnåes uanset om man
står tæt på eller står oppe på tørdokken på
erhvervshavnen.

Værket kan opleves hele udstillingsperioden.
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Lysopus Vi - Vil 
Lars Lauge
lars@lauge.dk

Går man op igennem den lille Smøge, kan
man opleve billedkunstner Lars Lauge´s
"Lysopus Vi - Vil", som er en lyssymfoni, hvor
Danmarks Museum for Lystsejlads vinduer
udnyttes som afsæt til en rytmisk
lyskomposition.

De 26 vinduer skal opleves som et
sammenhængende lysværk og oplevelsen
suppleres med atmosfæriske lydtoner
produceret af Bogi fra BeatYard Music.

Titlen Vi - Vil hentyder til den ukuelige vilje og
samtidig en hyldest til de mange frivillige
arbejdshænder som genskaber og
vedligeholder et stykke kulturhistorie,  af
usædvanlig skønhed og æstetik.

Værkerne er belyst af Scangrip lamper.

Værket kan opleves hele udstillingsperioden.
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Urban Amøber
Sven Peder Hansen, Skulpturium 

Kunstner, Sven Peder Hansen, har skabt 3
lysende skulpturer, kaldet Urbane Amøber.
Hver af skulpturerne kunne ligne et forvredet
væsen, måske en organisk mutation, en
amøbe der har forvildet sig op fra søen og ind
til byen. Måske de kan ses som selvlysende
plankton der nu lyser op i mørket på land, i
stedet for i vand. Fortolkningerne er mange
og helt op til en selv. Om værket skriver
kunstneren -   

“Glorificerede, menneskeskabte
konstruktioner ruger parasitiske organismer,
som eksekvere en nedbrydnings cyklus til at
sikre balancer og harmoni.”

Værket kan opleves hele udstillingsperioden.
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Hey sister where are you - 
Oh brother I want to trust you 
Nina Wengel, Kunsthal ved siden af
Kunsthalvedsidenaf@gmail.com

Kunsthal ved siden af præsenterer i de to
udstillingsmontre du.al, to værker af
billedkunstner Nina Wengel. 

Skriften Hey sister where are you? og Oh brother
I want to trust you,  sættes i kontekst med
denne underlige tid, der i høj grad er præget
af corona og restriktioner der påvirker vores
relationer og interaktion med andre
mennesker. Oh brother I want to trust you taler
ind i den usikkerhed vi rammes af. Alle må vi i
vores bevidsthed kæmpe med de risici der er
forbundet i kontakten til hinanden. Hey sister
where are you? Vækker til gengæld et ekko i
den potentielle ensomhed og det afsavn der
følger den sociale isolation.  Værkernes
betydning  ændres alt efter hvilken kontekst
de indgår i.

Værket kan opleves hele udstillingsperioden.
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UDSAT på ubestemt tid 
Bente Hovendal, woodnwonder 
Birgit Hedegaard Pedersen 
Lise Borgen 
www.woodnwonder.com 

”Lysfesten på Frederiksø er et ideelt sted at
tænde lys og folde de kreative vinger ud”.
Sådan tænkte en lille gruppe kreative ildsjæle,
da de i december besluttede at skabe
rammerne for et overdådigt,
historiefortællende set-up og forvandle
smøgen mellem Snedkeriet og Danmarks
Museum for Lystsejllads til et sanseligt,
lysende, oplevelsesbombardement. Med de
skærpede restriktioner, kunne fanen ikke
holdes højt og vi besluttede at UDSÆTTE
projektet og barbere det ned til et meget
mindre installation. UDSAT på ubestemt tid er
lavet af nogle af de mange indsamlede
naturmaterialer, som i stedet for at blive kørt
ubrugt tilbage til naturen, nu kan lyse op i
lysglimt og minde os om, at udsat ikke er det
samme som aflyst. Tak til de utallige kreative
frivillige og lokale aktører, der hjalp til.   

Værket kan opleves hele udstillingsperioden.
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Let the music inspire you!
Svendborg Efterskole
kh@smse.nu

Et kreativt projektsamarbejde mellem danse-
og fotolinjen på Svendborg Efterskole.
Eleverne har på tværs af de to linjer skabt
små fotoserier bestående af fem billeder.
Hver fotoserie tager udgangspunkt i et stykke
musik. 

Musikken har skabt udgangspunktet for
elevernes ideer, inspiration og kreative
udfoldelser. Gennem en proces på 14 dage,
har danse- og fotoeleverne både udfordret og
udviklet hinanden. De har sat hver deres
kompetencer og vidensområder i spil, for at
skabe de fedeste fotoserier.

Lyt til musikken imens du kigger på
fotoserierne og mærk elevernes fortolkninger
krybe ind under huden på dig. 

God fornøjelse!

Værket kan opleves hele udstillingsperioden.

10.A



Kunst på Kajkanten
Kunsthåndværk på Kajkanten
annekirstine@pc.dk

”Ideen til Kunsthåndværk på Kajkanten, blev
født for ca 1 år siden - vi ønskede at blive en
del af aktiviteterne på Frederiksøen. Den blå
kant og Frederiksøens gamle bygninger blev
startskuddet til en idé der skal involvere en
bred skare af interesserede mennesker, som
kan være med i et netværk hvorfra
kunsthåndværket udbredes, med workshops
for den enkelte eller familien, spirekasse for
ungdommen, salg og butik, udendørs
kunsthåndværkermarkeder for den
etablerede eller upcoming kunsthåndværker
mm. Til lysfesten giver vi et indblik i hvad de 5
grundlæggere af ”Kunsthåndværk på
Kajkanten” byder ind med af færdige værker, i
form af lysbilleder på en af væggene på den
gamle bygning. 

Værket kan opleves d. 27. og 28. februar.  

10.B
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Flere cykelmøller!
Cykeltutten
cykeltutten@gmail.com
Facebook: “Cykeltutten Svendborg”
Instagram: @cykel.tutten

Cykeltutten holder coronalukket og vi savner
at kunne lave cykler med Jer. I stedet har vi
lavet en lille vindmølle ud af en gammel
forgaffelog et hjul med dynamo. Møllen
generer i god vind 24 volt, nok til i teorien at
lade elcykler op. Vi drømmer om små
ladestandere langs hele sundet og i alle
haver. Cykelskure med indbygget klimavenlig
opladning. Møllen er en hyldest til den
malawianske møllebygger William
Kamkwamba, Poul La Cour, genbrug og
umiddelbar skabertrang, DIY og demokratisk
low-tech. 

Vi drømmer om en fremtid hvor alle cykler
som vinden blæser, og modvind er afskaffet.

Værket kan opleves hele udstillingsperioden.



SynthWave
DOK57 - Musik Snedkeriet
Facebook: “DOK57 - Musik Snedkeriet” 

Musik Snedkeriet har skabt et lyskunstværk i
SynthWave stilen som referere til 80’erne og
dennes idé om fremtiden. 
Om værker skriver Musik Snedkeriet -  
 
“SynthWave er en lysinstallation lavet af
DOK57 - Musik Snedkeriet. SynthWave er en
stilart inden for det visuelle og musikalske
univers, som er en fusion mellem 80’erne og
fremtiden. 
Oplev en lysende meteorregn og laserlys som
bringer referencer til 80’ernes
fremtidsfilmunivers.”  

Installationen kan opleves på og omkring
udendørsscenen ved DOK57 -  Musik
Snedkeriet. 

Værket kan opleves:
Lørdag 30/1 kl 17.30 -22.30
Lørdag 13/2 kl 17.30 -22.30
Lørdag 27/2 kl 17.30 -22.30
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CECI N’EST PAS UNE OBSTACLE
Aabjørns Skateboard Laboratorie
Center for Maritim Arkitektur  
Keld@cphpro.dk

Aabjørn Skateboard Laboratorie og Center for
Maritim Arkitektur, har bygget et nyskabende
møblement. Om værket siger Keld Aabjørn - 

Det er en skulptur der kombinerer elementer
fra Aabjørns skateboard laboratorie og Center
for Maritim Arkitektur - Skateboard ramper og
maritime pavilloner i festlig forening.

Værket kan opleves hele udstillingsperioden.
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Refleksion
Emil Højrup Vinther
emilhoejrup@gmail.com

Refleksion er en videoprojektion på tre
sølvpapirsskærme. Om sit værk skriver Emil
Højrup Vinther -  

“Videomaterialet er hentet fra et hav af
forskellige dokumentarer og
naturprogrammer, men i mødet med
skærmene forsvinder alt genkendeligt indhold
og bliver opløst til kun at være former og
farver. Det har ikke så meget karakter af en
film, som det er en slags abstrakt maleri over
tid. I stedet for blot at være et lærred for en
film, er skærmenes refleksion og
forvrængning af lyskilden selve værket. Jeg har
villet udforske mulighederne for at lave noget
skønt og sanseligt dragende med et
hverdagsmateriale, der normalt kun optræder
som skrald eller madindpakning.”

Værket kan opleves d. 11. og 12. februar. 
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Vinterlys
Keramikstedet
keramikstedet@gmail.com

Keramikstedet har valgt at bidrage med en
lanterne skabt i en kombination af porcelæn-
og stentøjsler, som helt bogstaveligt talt kan
skabe smukt  lysglimt i mørket - 

“Vinterlys er en lanterne der repræsenterer
det værksted man med tiden kommer til at
kunne benytte på Frederiksø - nemlig et
keramikværksted! Lanternen er lavet i
porcelæn- og stentøjsler, derefter forglødet
og brændt. Stentøjet er glaseret blankt og
porcelænet står råt.”

Værket kan opleves hele udstillingsperioden.
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Stejl lugger og sprydfok  
Peter Slivsgaard, P.S. Hobbysejlloft, 
Maritimt Kulturværksted,
Danmarks Museum for Lystsejlads  

Hiv sejlet op 
 

Sjælen lyser i mastens top 
den vil hive sejlet op

så båden kan lege på vandet
mens solen varmer i sandet 

 
KRUM LUGGER MED SPRYDFOK - 

Værket er en ældre ålborgjolle, der har været
søspejderbåd i mange år, før den blev forladt i
en lade. Da vi så den i et maritimt
kulturcenter var der ingen rig og ror.
Inspirationen kom fra en tidligere sejltur til
Oslo i en lignende båd, hvor vi lavede en
fantastisk flot og fantasifuld rig med flere
latinersejl og sprydsejl og altså denne
sprydfok. Peter Slivsgaard og Patrick Pater har
sammen kastet lys over skønheden Sorte
Sally.
 
Værket kan opleves i weekender og når vejret
er godt.
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Frederiksø er mange forskellige ting 
for svendborgenserne  
- her består rammen af de gamle
værftsbygninger, som i dag er fyldt med
kulturliv. De fint pyntede både kan ses som en
hyldest til dette.    

Louise af Svendborg, Laurids Nielsen
lauridshartvig@gmail.com 

Jeg vil ved hjælp af lyskæde, forsøge at
fremhæve nogle af de smukke linjer der
findes i en traditionel klinkbygget båd. Jeg vil
fremhæve f.eks. ‘springet’ i båden. Linjen der
går, hvor skrog og dæk mødes.  

LILLE ORBE, Tobias Nielsen
tobi_nielsen@hotmail.com 

LILLE ORBE er bygget 1993 af bådebygger Kaj
Drent i Fakse Ladeplads. Jollen er udført efter
tegninger af en ‘post-eka’ fra Ålandsøerne,
benyttet til postsejlads ca. 1856 mellem
Grisslehamn på den svenske kyst og
Ålandsøerne. Sejl og rig: sprydstagsrig med
fok, klyver og topsejl. Fjernkending: grønt
skrog, røde sejl.



Lysglimt i Mørket er skabt af Svendborg
Kommune og Frederiksø Kunst og Kultur med
støtte fra Statens Kunstfond.

Bakkegaard / Thurø El har hjulpet med
opsætningen af værkerne.

Scangrip har opyst værket VI - VIL.

Kurator: Ellen Toftegaard
Grafik: Dicte Frost   
Kort: Irina Pata
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