Invitasjon Høstutstillingen 2017
Velkommen til vernissage lørdag 30. september, kl 14.00 i Vedholmen Galleri

30.09 - 29.10 Erling Valtyrson - Mezzotint
Separatutstilling
Åpningstaler kunst-kritiker Trond Borgen, Stavanger Aftenblad
Musikk ved jazzmusiker Mads Egetoft (DK)
Det er med stor glede at Vedholmen Galleri kan invitere til den andre separat-utstillingen
med grafiker Erling Valtyrson.
Teknikken mezzotint er nærmest blitt Erling Valtyrson sitt varemerke, hvilke han høster
stor internasjonal anerkjennelse for.
Mezzotint er en 300 år gammel teknikk innen dyptrykk.
Den gir spesielt gode muligheter for dybde i nyanser og graderinger som får frem bløte
overganger i lys og skygge. Han arbeider innenfor en rik motivverden, med blant annet
stilleben, landskap og portretter.
Valtyrson har i hovedsak to motivtyper: Studier eller Forestillinger.
De kan være naturalistiske eller surrealistiske. Kritikeren Trond Borgen i
Stavanger Aftenblad karakteriserer bildene hans som - Nattsvart Stillhet - .
- Vi er stolte over at Borgen tar seg tiden til å komme her og åpne Høstutstillingen 2017.
Erling Valtyrson har hatt en rekke utstillinger over hele verden:
Blant annet på Arsène Bonafous-Murat, Paris, Frankrike, samt utstilt i
Nasjonalbiblioteket i Paris, og 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.
Valtyrson mottok nettopp, i september 2017, 1. Pris i Russland for ” Prize for adhering to
the traditions and skills of graphical work “ ut av 99 deltakere fra 35 land.
Dertil er han oppkjøpt av Montreal Museum of Fine Art, Canada, og Musee Jenisch,
Cabinet des Estampes, Sveits.
I Norge: Bildene hans har et stort og interessert publikum, er ettertraktet av samlere og
innkjøpt av bl.a Nasjonalgalleriet, Norsk Kulturråd, Museet for Samtidskunst,
Bergen Kunstmuseum/ KODE, og av HKH Dronning Sonjas private samling.

Neste utstilling: Kollektiv Juleutstilling: 02.11.- 17.12.
Galleriets egne kunstnere innen alle felt.

