Elling Reitan
Det er en veldig glede for Galleri T, å kunne fremvise bilder av Elling
Reitan for salg i det nye galleriet på Elverum.
Elling Reitan er maleren med «de fine fargene». I tillegg, kalles både han
og kunsten hans for mystisk, filosofisk og koloristisk. Den fargesterke
Reitanstilen, sammen med hans bruk av symboler og symbolikk, som
taler et internasjonalt språk, mener han selv er årsaken til at han slår an
både i Europa, Asia og ikke minst i USA.
Reitan er både maler og grafiker, ofte med motivvalg fra filosofi og litteratur. Han har i mange år
hatt internasjonalt snitt, og har siden slutten av nittitallet hatt jevnlige utstillinger i New York – i
Westwood Gallery (Broadway), i Jaine Maranuchi Gallery (Art Building) og
i Gallery Stendahl (Chelsea).
Han har, som en av to norske kunstnere, blitt svært godt omtalt i det viktigste kunsttidsskriftet
i verden – Art News i 2009.
I tillegg til en rekke separatutstillinger i Norge har Reitan også hatt suksessrike utstillinger i
England, Danmark, India, Japan, Frankrike og Kina.
Utdanning:
•
Master i engelsk/amerikansk litteratur med hovedoppgaven «The Grotesque in Shakespeare`s
Four Great Tragedies – Hamlet, King Lear. Macbeth and Othello»
•
Elev hos Odd Nerdrum 1982 – 1987
•
Grafikklære hos Bjørn Sverbo
Innkjøpt av:
• Offisiell gave til HM Dronning Sonja fra Kristiansund kommune
•
Fiskeridepartementet
•
Riksrevisjonen
•
Høyesterett
•
Helse- og omsorgsdepartementet
•
Sør-Trøndelag fylke
•
Agdenes kommune
•
Oslo kommune
•
Norsk kulturråd
•
Hærens Forsyningskommando
•
Forsvarets tele- og datatjeneste
•
Hydro Texaco
•
Posten Norge
•
Oslo Lufthavn Gardermoen
•
Den norske lægeforening
•
Cap Gemini
•
Statoil
•
Danny Federici – avdød keyboardist i E Street Band (Bruce Springsteen)

•
•
•

Victoria og David Beckham
Ole Gunnar Solskjær
Private samlere i Norge, Tyskland, USA, Belgia og Sveits

Oppdrag av spesiell karakter:
•
Nobelkunstner anno 2000
•
«Peer Gynt» - kunstner på Vinstra
•
«Leiv Erikson» - kunstner i Minnesota USA				 			

