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 UTSIKT     





Det er med stor glede at vi kan invitere til den 
fjerde  separat-utstillingen av & med grafiker                          
Erling Valtyrson i Vedholmen Galleri.                                                      

Teknikken mezzotint har blitt hans varemerke, 
hvilke han høster stor internasjonal anerkjennelse 
for. Han blir av både nasjonale og internasjonale 
kollegaer kallet «THE MASTER OF MEZZOTINT»  

Teknikken er en 300 år gammel innen dyptrykk. Den 
gir spesielt gode muligheter for dybde i nyanser og 
graderinger som får frem bløte overganger i lys og 
skygge.  
Kunstnerens arbeider i en rik motiv verden, med 
blant annet stilleben, landskap og portretter.  
(Se gjerne kunst-kritiker Trond Borgen sin tekst om 
Valtyrson sin kunst her i katalogen.).                                                    

Utstillings-rekken teller over det meste av verden, og 
her er et utvalg: Arsène Bonafous-Murat, 
Nasjonalbiblioteket i Paris, og Valtyrson er tatt opp 
som medlem i Société des Peintres-Graveurs 
Francais, i samme landet.                                                                                                    

Han har vist sine arbeider Olimpa Theodoli i New 
York, og Artgraph i Nagoya, Osaka, og Kobe i Japan, 
i tillegg en rekke juryerte utstillinger og priser i 
Korea og Japan. Galleri Oto i Osaka, må spesielt 
fremheves. (2007).  Han er oppkjøpt av Montreal 
Museum of Fine Art, Canada, og Musee Jenisch, 
Cabinet des Estampes, Sveits.  

Våren 2020 viste Valtyrson en større retrospektiv 
utstilling i Antwerpen, Belgia. I 2017 mottok han        
1. pris i Russland for ” Prize for adhering to the 
traditions and skills of graphical work “.                                               

Her til lands har Erling Valtyrson et stort og 
interessert publikum, og er ettertraktet av samlere: 
Innkjøp av bl.a Nasjonalgalleriet, Norsk Kulturråd, 
Museet for Samtidskunst, KODE, og av HKH 
Dronning Sonjas Private Samling.                                                                                                              





Absolutt stillhet råder i Erling Valtyrsons bilder. Han 
skraper og polerer den beksvarte, fløyelsmyke 
bakgrunnen for å få motivene hans til å dukke opp: ofte 
enkle, hverdagslige gjenstander – noen få grønnsaker, 
en kopp, en klesklype, et egg. Et antall av hans bilder er 
stil studier av slike enkle komposisjoner, gjør Valtyrson 
del av en flere hundre år lang stilleben-tradisjon.Denne 
tradisjonen viderefører han ved hjelp av et tidkrevende 
trykk teknikk: mezzotinten, som han er en uovertruffen 
mester i i Norge i dag.                                                                  
Han har brukt mange år på å foredle og finjustere den 
spesielle teksturen og absolutt mørke av mezzotinten, 
og han er uovertruffen i sin evne til å la mennesker og 
gjenstander dukker opp fra – eller synker ned i – 
nattsvart intet.                                                               

Dette er hvorfor hans utstillinger alltid gir en 
velkommen mulighet til å studere det tekniske håndverk 
av mezzotint gravering. For Valtyrson er håndverket 
hans imidlertid aldri mer enn et utgangspunkt, aldri et 
mål i seg selv,  men et middel til å formidle en innhold 
som kan være preget av ord som undring og mystikk.  

For hvis vi studerer komposisjonene hans nærmere – 
om de består av glass eller en kopp, en purre, en 
maiskolber, en asparges eller skallen til en elg –vi ser at 
Valtyrson bryter ut av det realistiske formatet. For i 
tillegg for å beskrive disse gjenstandene i nøyaktige og 
nøkterne detaljer, isolerer han dem inn fullstendig 
mørke, slik at de forvandles til metafysiske og 
eksistensielle metaforer. De gir et perspektiv utover det 
rent hverdagslige og hint til skjulte sammenhenger, 
betydninger og sammenhenger som mennesker søker i 
livene sine. Det myke lyset lar motivet tre frem, for så å 
trekke seg tilbake i mørket. Med sin forsiktige, 
følsomme tilnærming kombinerer Valtyrson sin egen 
tekniske eleganse med kraften i motivene hans for å 
skape et subtilt grafisk uttrykk. Vi ser det også i 
portrettene: rare menneskelige former i en verden av 
deres eget, i et slags lukket rom. Hvordan ser de ut? Er 
de vansiret og deformert, eller ser de på seg selv 
gjennom et speil av forvrengning? Eller er vi kanskje 
speilet som forvrenger? 

Natt-svart 
stillhet

 Av Trond Borgen



På en måte utgjør de en type galleri som kan minne om 
August Sanders fotografiske dokumentasjon av 
mennesketyper og yrker på 1930-tallet. Likevel er 
Valtyrsons figurer noe helt annet: det er som om vi ser 
gjennom et prisme som forvrenger det kjente til noe nytt, 
noe ukjent – noe mystisk gåtefull. Det er helt klart et 
surrealistisk aspekt ved Erling Valtyrsons produksjon. 

Når merkelige skapninger og merkelig frukt ser ut til å 
flyte i et svart tomrom, dukker de tilsynelatende opp fra 
ingensteds, utenfor enhver rasjonell sammenheng – som i 
en drøm. I denne forstand er Valtyrson en 
drømmefanger, som gjør drømmene våre både solide og 
taktile, og flyktige og flyktige på samme tid. Absurditeten 
er reell nok, da den lar Valtyrsons motiver flykte fra rett 
historiefortelling. De viser oss en verden som er usikker, 
kryptisk og uforståelig, paradoksalt nok formidlet av en 
møysommelig realisme som skaper forventninger holdt i 
sjakk av det disse bildene skjuler.                                                             

Her ligger gåtene til Valtyrsons kunst. Den beksvarte 
stillheten huser underbevissthetens sterke krefter. Disse 
kreftene er klare til å dukke opp, klare til å endre alt. 







 Written by Trond Borgen 

Absolute silence reigns in Erling Valtyrson`s pictures. 
He scratches and polishes his pitch-black, velvety 
backgrounds to make his motifs emerge: often simple, 
everyday objects – a few vegetables, a cup, a clothes peg, 
an egg. A number of his pictures are style studies of such 
simple compositions, making Valtyrson part of a 
centuries-long still-life tradition. He carries on this 
tradition by means of a time-consuming printmaking 
technique: the mezzotint, of which he is an unequalled 
master in Norway today. He has spent many years on 
refining and fine-tuning the special texture and absolute 
darkness of the mezzotint, and he is unrivalled in his 
ability to let people and objects emerge from – or sink 
into – pitch-dark nothingness.                                                
This is why his exhibitions always bring a welcome 
opportunity to study the technical craft of mezzotint 
engraving.                                                            

                                                                                                                  

For Valtyrson, however, his craft is never more than a 
starting point, never an end in itself, but a means of 
conveying a content which may be characterised by 
words such as wonder and mystery. If we study his 
compositions in closer detail – whether they consist of a 
glass or a cup, a leek, a corn on the cob, an asparagus or 
the skull of an elk –we see that Valtyrson is breaking out 
of the realistic format. For in addition to describing 
these objects in accurate and sober detail, he isolates 
them in utter darkness, so that they transform into 
metaphysical and existential metaphors. They provide a 
perspective beyond the purely mundane and hint at 
hidden connections, meanings, and contexts that people 
seek in their lives.                                                                                                      
The soft light lets the motif emerge, only to recede back 
into darkness. By means of his careful, sensitive 
approach, Valtyrson combines his own technical 
elegance with the power of his motifs in order to create a 
subtle graphic expression. We see it in the portraits as 
well: weird human shapes in a world of their own, in 
some sort of closed room. What do they look like? Are 
they disfigured and deformed, or are they looking at 
themselves through a mirror of distortion? 

Pich-black 
Silence



Or are we perhaps the mirror that distorts? In one sense 
they make up a type gallery that may be reminiscent of 
August Sander`s photographic documentation of human 
types and professions in the 1930s. Yet Valtyrson`s 
figures are something quite different: it is as if we look 
through a prism which distorts the familiar into 
something new, something unfamiliar – something 
mysteriously enigmatic. There is clearly a surreal aspect 
to Erling Valtyrson`s production. 

When strange creatures and strange fruit seem to float in 
a black void, they seemingly appear from nowhere, out of 
any rational context – like in a dream. In this sense 
Valtyrson is a dream-catcher, making our dreams both 
solid and tactile, and ephemeral and evanescent, at the 
same time. The absurdity is real enough, as it allows 
Valtyrson`s motifs to escape from straight storytelling. 
They show us a world that is uncertain, cryptic and 
incomprehensible, paradoxically conveyed by a 
painstaking realism that creates expectations kept at bay 
by what these pictures hide. 

Here lie the enigmas of Valtyrson`s art. The pitch-black 
silence harbours the powerful forces of the subconscious. 
These forces are ready to emerge, ready to change 
everything. 





ERLING VALTYRSON  

Født 1955 i Ålesund 

UTDANNELSE :  Ålesund Kunstskole 1979 – 1980                            
Bergen Kunsthåndverkskole (grafikkavd.) 1980 – 86 

SEPARATUTSTILLINGER (utvalg) 

Galleri Siverts, Bergen  1987, 1990, 1998, 2002, 2005                         
Galleri Parken, Bergen, 1993                                                         
Tynset Kulturhus, 1993                                                                   
Galleri Koloritten, Stavanger 1994                                             
Galleri F-15, Jeløya  1994                                                          
Haugesund Kunstforening  1995                                                
Bonafous-Murat, Paris  1995                                                     
Olimpia Theodoli, New York  1995                                           
Galleri Allmenningen, Bergen  1996                                           
Bergen Kunstforening  1996                                                            
Galleri M. A, Bazovskeho, Trencin, Slovakia  1997                   
Galleri Sous Le Passe-Partout, Montreal, Canada  1997, 2005  
Galleri K 16, Ålesund  1998, 2003                                         
Artgraph, Nagoya, Japan  1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 
2009, 2012, 2016, 2019                                                              
Gallery Murakoshi, Tokyo, Japan  1999, 2002                        
Galleri Kunstverket, Oslo 1999, 2012, 2017, 2022                              
Gallery Shimada, Kobe, Japan, 2000, 2002 

Gallery Axis, Osaka, Japan  2002                                
Kunstgalleriet, Stavanger  2003, 2007, 2010, 2013, 2017   
Sandnes Kunstforening  2004                                                 
Bærum Kunstforening  2004                                                
Sandefjord Kunstforening  2005                                      
Haugesund Kunstforening  2005,                                             
Galleri Parken, Bergen  2007, 2012                                          
Galleri Voss  2005                                                                      
Gallery Turim, Akita, Japan  2005                                            
Galleri Oksen,  Porsgrunn   2006                                           
Gallery Gloss, Okayama, Japan  2005                                             
Ål Kulturhus, Ål  2006                                                               
Gallery Oto, Osaka, Japan  2007                                     
Retrospektiv – Jugendstilsenteret, Ålesund  2006                 
Klepp Kunstforening,  2010                                                    
Ålesund Kunstforening,   2015                                                
Galleri Allmenningen, 2016                                                       
Galleri Vedholmen,  2014, 2017, 2020                                 
Karmøy Kunstforening   2017                                                     
Galleri Langegården   2018 , 2021                                                            
Soli Brug  2018,                                                               
Ekaterinburg Museum of Fine Art,  Russland   2019           
Epreuve d Artiste  Antwerpen  2020                                                                                    
Kunstverket Galleri   Oslo  2022                                                     
Soli Brug   Greåker   2022                                                            
Galleri Vedholmen,  2023 



Billedliste

1. Siesta. 40 x 50 cm (Uten Ramme)  

2.  Uten Tittel.9 x 19 cm. (Uten Ramme) 

3.  Uten Tittel. 9 x 19 cm. (Uten Ramme) 

4. Oppstilling med Blyant.  57  x 43 cm. (Med Ramme)  

5.  Meditasjon. 29 x 46 cm. (Uten Ramme) 

6.  Objet Trouvé. 62 x 100 cm. ( Med ramme) 

 7.  Tinnsoldat (19 x 25 cm . Uten Ramme) 

8.  Ute Tittel. 9 x 19 cm. (Uten ramme) 

9. Elgskalle. 77 x 60 cm.  Med ramme) 

10.  Søvn. 38 x 31 cm. (Med Ramme) 

11. Torsk. 89 x 61 cm ( Med Ramme) 

12. Ute Tittel. 9 x 19 cm. (Uten ramme) 

13.  Blikk. 29 x 31 cm. (Med ramme) 

Foto og opphavsrett:                                                 
Billedkunstner Erling Valtyrson.                                                
Opphavsrett tekst: Trond Borgen.                               

(Kritiker i Stavanger Aftenblad)                                                            

Katalog design og utgivelse: 
  

Besøksadresse: Røttingeveien 23      N- 5216 Lepsøy 
www.vedholmen-galleri.net             M + 47 97138119 

http://www.vedholmen-galleri.net
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