
PRESSEMEDDELELSE: 

ELLING REITAN på MUNCH i DK

Lørdag d. 4. september 2021 åbner Edvard Munch Galleriet DK
på Helnæs Gl. Præstegård en separatudstilling 

med den verdenskendte norske maler Elling Reitan. 

VELKOMMEN til en udstilling, hvor farverne som en magnet trækker 
beskueren tættere på til et møde med ofte genkendelige skikkelser hentet fra 
kunstværker, filosofi, historie og litteratur. Figurer, der nu ses i et andet lys og 
i nye farver, der gløder og fascinerer. Drømmeagtige, nærmest surreelle 
indtryk. Et møde, der inviterer til fordybelse, eftertænksomhed, til at stå stille, 
være stille midt i et eventyrligt møde. 

Udstillingen holder åbent hver weekend fra kl. 12 – 16. 
Derudover åbent i forbindelse med  

Helnæs Kultur- og Musikforenings arrangementer. 

Den internationalt anerkendte norske billedkunstner Elling Reitan udstiller nu 
for anden gang i Danmark. Og denne gang tager han tre af sine eftertragtede 
Edvard Munch-adaptioner med – bl.a. de håndkolorerede tryk «Madonna og 
Skrik».

Med på reisen til galleriet på Sydvestfyn er også Reitans humoristiske portræt 
af  Salvador Dali – et andet af hans forbilleder -  og ikke mindst en kultegning 



af den britiske mester Francis Bacon. Portrættet af Bacon dokumenterer 
Reitans styrke som portrætmaler og tegner. Han har ikke tegnet i mange år, 
idet maleriet og grafikken har taget al hans tid, så det er et sjældent Reitan-
værk, som bliver vist i Edvard Munch Galleriet. 
Den kendte danske kunstjournalist og -forfatter, afdøde Ole Lindboe, skrev i 
sin bog om Elling Reitan i 2005, «Den gåtefulle engel», at hans kolorisme er i 
verdensklasse og drog paralleller til nogle af tidens største malere: 

«Elling Reitan er i familie med en rekke andre store visjonære og poetiske 
kunstnere i vår tid. Han har skapt sitt eget univers som er både fabulerende, 
mystisk og refleksivt. Hos ham møter vi den samme poetiske skjønnhet som 
vi ser hos en Marc Chagall. Den samme frodige sanselighet og den samme 
form for kjølige distanse og mystisk dyptfølende hjertelighet som vi husker 
hos den store belgiske surrealist Paul Delvaux.» 

Elling Reitan er elev af Odd Nerdrum og har i lighed med sin lærer opnået 
den sjældne anerkendelse at blive anmeldt i USAs største kunstmagasin Art 
News. 
71-åringen var «Årets Nobel-kunstner» i 2000 og har haft store udstillinger i 
USA, England, Indien, Japan, Frankrig og Kina.

   Nu ser Reitan frem til igen at besøge Danmark med sin kunst:

«Jeg gleder meg stort til å stille ut på Edvard Munch Galleriet og har med 20 



malerier og like mange grafiske trykk. Munch-adaptasjonene er silketrykk 
trykket av Alexander Heinrici i USA, og som har trykket for verdensnavn som 
Andy Warhol, Damien Hirst, William de Kooning, Robert Rauschenberg og 
Roy Lichtenstein. Det må være kvalitet på arbeidet mitt når jeg har 
separatutstilling i Edvard Munch Galleriet.»  

Elling Reitan er repræsenteret i en række offentlige og private samlinger i 
Norge, USA, Tyskland, Belgien, Schweiz og India, såsom Nasjonalgalleriet i 
Norge, Norsk Kulturråd, HM Dronning Sonja, Norge, The Sackler family, USA, 
Victoria og David Beckham, England.
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