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Ulf Trotzig 

Mörk fågel över vatten 
Akvatintetsning, kopparstick 
248x326 mm 

Crafikern och målaren Ulf Trotzig 
är född 1925 i Föllinge, Jämtland. 
Uppväxt i Björkvik i Sörmland 
och i Kristianstad i Skåne. Börjar 
1946 på Valands Målarskola i 
Göteborg och studerar för Nils 
Nilsson och Endre Nemes. 1947 
gör Trotzig sitt första grafiska 
blad, ett träsnitt, och året därpå 
en litografi, för den s. k. Valands
portföljen. 

Börjar experimentera med 
koppargrafik 1950. Grupputställ
ning med elever från Valand på 
Galleri Blanche, Stockholm och i 
Borås konstmuseum samma år. 
Slutar på Valand 1951. Arbetar 
med koppargrafik iThormod 
Larsens grafikverkstad i Hälsing
borg 1954, och flyttar samma år 
till Frankrike. Arbetar med grafik 
hos Johnny Friedländer i Paris 
1955, och flyttar till Villiers-le-Bel, 
norr om Paris, 1957. 

Separatutställning 1957 i 
Museo d'Arte Moderno, Sao 
Paolo, och får föreningen 
Graphicas pris. Samma år med
verkar Ulf Trotzig första gången i 
Föreningens för Grafisk Konst 
årsportfölj, med etsningen 
Skogsinteriör med figurer, tryckt 
på Imprimerie G. Leblanc & Cie i 
Paris. Första separatutställning
arna i Sverige (Malmö och Stock
holm) äger rum 1958. Skaffar en 
egen tryckpress 1960, och fort
sätter med grafik parallellt med 
måleriet i perioder under hela 
1960-talet. 1963 är han Sveriges 
representant på Biennalen i Sao 
Paolo. De första rena koppar
sticken görs 1965. Monumental
verket Resa och förvandling, en 
hopfogad svit akvatintetsningar 
(i format 100 x 90 cm) utförs 1967 
för föreningen Graphica och 
Statens Järnvägar i Lund. 

1968 bygger Ulf Trotzig en ny 
ateljé, i Ekelanda på Öland, och 
återvänder året därpå till Sverige 
för att bosätta sig i Lund. Hos 
Thormod Larsen i Hälsingborg 
arbetar Trotzig 1972 med färgets
ningar, för att 1976-77, tillsam
mans med Thormods son Ole 
Larsen, arbeta i Atelier Lacouri-
ére, världsberömt tryckeri i Paris. 
Ställer ut i Lunds konsthall 1980, i 
Kristianstads länsmuseum 1982, 
samt med de senaste tio årens 
arbete i Konstakademien i Stock
holm 1985. 

En resa till Island 1986 kombi
neras med en utställning i 
Nordens hus i Reykjavik. Påfölj
ande år utförs en glasmålning för 
Konserthuset i Linköping, och 
1989 visas Ulf Trotzigs måleri och 
grafik i Göteborgs konstmuseum. 
Vid ett nytt besök hos Lacouriére 
i Paris 1990 tillkommer Trotzigs 
gravyrer till Den galne kung 
Sweeney, med text av Gösta 
Friberg. Svenskt Pappers stipen
dium tilldelas Ulf Trotzig 1991. En 
stor utställning hålls 1996 åter i 
Konstakademien i Stockholm, en 
mindre hålls året därpå i Grafik
ens Hus, Mariefred, i samband 
med mottagandet av Stora 
Grafikpriset. 

En stor retrospektiv utställ
ning hålls 1999 i Kamakura, 
Japan, följd året därpå av ännu 
en stor utställning i Konstakade
mien. När den nya konsthallen i 
Kristianstad invigs sommaren 
2002 är Ulf Trotzig premiärut

ställare i denna byggnad, be
lägen mittemot föräldrahemmet 
vid Stora Torg. 

Representerad i bl.a. Moderna 
Museet, Stockholm, konst
museerna i Göteborg, Malmö och 
Norrköping och i andra svenska 
museer, samt i Museum of 
Modern Art, New York, The 
Brooklyn Museum, New York, 
Library of Congress, Washington, 
Bibliotéque Nationale, Paris, 
Indian Gallery, New Delhi, The 
British Museum, London, Aarhus 
museum samt Kamakura Art 
Museum, Japan. 

Bland publikationer om Ulf 
Trotzig bör nämnas: Sven 
Sandström, Ulf Trotzig. Crafik, 
Med förteckning och avbildning 
av samtliga grafiska blad fram till 
bokens utgivning och med 
prosadikter av Birgitta Trotzig, 
Åhus (Kalejdoskop förlag) 1988. 
Thomas Millroth, Ulf Trotzig. 
Måleri, Åhus (Kalejdoskop 
förlag) 1988. Ulf och Birgitta 
Trotzig, Dialog - om Ulf Trotzigs 
konstnärskap, Stockholm 
(Arena) 1996. Birgitta Trotzig 
frågar och Ulf Trotzig svarar, 
vilket gör boken till den bästa 
introduktionen till Trotzigs 
konstnärskap. 

I 2003 års portfölj från Fören
ingen för Grafisk Konst ingår 
Mörk fågel över vatten, akvatint
etsning och kopparstick 
248 x 326 mm. Tryckt av Ole 
Larsen, Hälsingborg. 

En stor fågel, kanske en örn, flyger över ett 

stort vatten. Fågeln spänner sina vingar 

över hela bildfältet. Huvudet är energiskt 

böjt åt vänster. Den har upptäckt något! 

Betraktaren som befinner sig på nästan 

samma höjd som rovfågeln ser också ut över 

vattnet, men till skillnad från fågeln kan be

traktaren inte se det som fågeln ser, efter

som bildens nederkant skär av siktfältet. 

Strax kommer fågeln och betraktaren att 

mötas. Fågeln kommer att passera förbi 

över huvudet på betraktaren som ensam 

svävar vidare. Skall betraktaren, du eller jag, 

vända tillbaka och flyga efter rovfågeln eller 

skall vi fortsätta våra egna vägar ? 

För nutidens fiygresenärer är det inte sär

skilt märkvärdigt att befinna sig i luftrum

met. Men att sväva fritt i luften, det kan 

bara fåglarna! Och kanske, kanske, piloten. 

I bildrummet markeras himlen genom en 

bandformad molnformation som innebär 

att en väderfront är på väg. Molnbandet 

möter havet. Det som är intressant i bilden 

är det som finns därovan, rymden, det rum 

som sträcker sig mot oändligheten. 

I sin bok om Ulf Trotzigs måleri skriver 

Thomas Millroth just om konstnärens 

förmåga att skildra förhållandet mellan 

»massa och tomrum - eller rymd och mate

ria om man hellre vill kalla det så.« Genom 

Ulf Trotzigs hela mogna konstnärskap är 

rummet/rymden ett väsentligt inslag. Här 

kan betraktaren låta fantasin undersöka det 

konstnärliga rummets gränser. 

Ulf Trotzig är både målare och grafiker. 

Han har ägnat sig åt dessa båda konstarter 

parallellt under hela sitt konstnärskap. 1946 

började han på Valands Konstskola i Göte

borg. Han prövade där olika grafiska tekni

ker. 1954 fick Ulf Trotzig ett fransk stats

stipendium, och han och Birgitta reste till 

Paris. 

När konstlivet tog fart igen i Paris efter 

andra världskriget kom grafiken att få en 

stor betydelse. Paris var fortfarande väst

världens konstgrafiska centrum med stora 

grafiska verkstäder med mycket skickliga 

koppartryckare och litografer. De konst

närer som verkade i Paris efter kriget går 

under namnet Parisskolan, med Picasso och 

Matisse som de mest kända företrädarna. 

Ulf Trotzig började arbeta i grafikern 

Johnny Friedländers ateljé. Framför allt äg

nade sig Trotzig åt koppargrafikens olika 

tekniker: kopparstick, torrnålsgravyr, linje

etsning, akvatintetsning och andra tekniker 

på kopparn, såväl i färg som i svart/vitt. 

Motivkretsen är densamma som i målning

arna. Grafiken tillåter en stark koncentra

tion på ljus och rum, något som Trotzig ut

nyttjat maximalt. 

Fågelmotivet dyker upp i Ulf Trotzigs 

grafik 1975 i reliefetsningen Landskap med 

fallande fåglar. Liksom i portföljens fågel

blad utspelar sig bildens händelse i luften 

mellan himmel och jord. I Sven Sandström 

bok om Ulf Trotzigs grafik har Birgitta 

Trotzig bidragit med en dikt just till denna 

etsning, »Om världens tillstånd: samtidig

heten*. Här betonas ljuset och rummets 

betydelse. Dikten frammanar en vision där 

döda fåglar störtar från himlen och allt är 

verkligt. Efter denna bild återkommer få

gelmotivet ofta, såväl i Trotzigs måleri som 

i hans grafik. 

Portföljens etsning är uppbyggd av en 

blandning av penselskrift och graverade 

streck. Fågeln och jorden är tecknade med 

akvatint. Havet till höger och molnbandet 

är uppbyggda med graverade linjer. 

Jan af Buren 

Intendent 


