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Forord
Utgangspunktet for det foreliggende arbeid er mitt yrkesliv som lærer ved Universitetet i
Oslo. Min undervisning er blitt støttet av de notater jeg har skrevet ned som forberedelse til
timene. Det innebærer ikke at undervisningsnotatene er omdannet til denne avhandlingens
løpende tekst. Notater blir til under tidspress - til dette prosjektet har jeg hatt mer tid til
disposisjon. Dessuten er teksten blitt til over flere år. Når tiden går, oppstår nye perspektiver,
og teksten er derfor blitt skrevet om flerfoldige ganger.
I løpet av skriveprosessen har jeg mottatt kommentarer fra kolleger. Jeg takker alle for forslag
og kritikk.

Erik Overaa Mørstad
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1. Innledning
1.1 ”en Strid mellem tydsk og fransk Paavirkning”
I Fruen fra havet. Skuespil i fem akter (1888) inkluderer Henrik Ibsen en kunstmaler på
rollelisten. I stykkets åpningsscene møter man den middelaldrende Ballested. Han har tatt på
seg en litt slitt fløyelsjakke og bredbremmet kunstnerhatt. Feltstol og staffeli med oppspent
lerret står parat. Han arbeider med et maleri som har deler av fjorden, noen holmer og skjær
og en havfrue som motiv. Ballested har bodd i den lille byen på vestkysten av Norge i flere år,
og det fremkommer at han ved siden av malerfaget også tjener til livets opphold som frisør,
musiker og danselærer.
I Gengangere. Et familjedrama i tre akter (1881) er hovedpersonen den unge kunstneren
Osvald Alving. Han er på besøk hos sin mor som bor i en villa i utkanten av en vestnorsk by.
Han er kledd i lett, moderne overfrakk. Denne maleren blir omtalt som lovende i
hovedstadsavisene. Han holder til i Paris og maler samtidsmotiver i lyse farger.
Ibsen lar rollefigurene i de to skuespillene representere ulike aspekter ved kunstneryrkets
status og miljøforankring. For det første tilhører Alving og Ballested forskjellige
generasjoner. Ballesteds klær avslører ham som ”düsseldorfer”, og hans havfruemotiv er
fantasikunst som peker bakover i tiden. Alving bærer urbane klær og har fransk samtidskunst
på agendaen. Ballested har tilpasset seg etterspørselen i markedet på et lite sted, men
yrkesrollene spriker, og den spesialisering som kjennetegner moderniteten, er det bare Alving
som innfrir. Ballesteds livssituasjon og yrkesutøvelse er farget av småstedets emosjonelle
nettverksforbindelser, mens Alving uttrykker storbyens intellektuelle holdning og kritiske
distanse.
Ibsen har dessuten innført en fundamental forskjell med hensyn til de muligheter de to
kunstnerne tilbys, og til hvordan de blir oppfattet av omgivelsene. Ballested og Alving har
posisjonert seg, eller omstendighetene har plassert dem, på hver sin side i kunstfeltets polære
struktur, slik denne forelå i Kristiania i 1880-årene, hvor polene var representert av
Christiania Kunstforenings idealistiske og tyske kunstsyn og på motsatt hold Høstutstillingens
frankofile orientering. Ibsens to skuespill indikerer et kunstnerisk systemskifte som har
utmanøvrert den eldre Ballested. Med hensyn til kunstnerisk profil og holdinger ellers er det
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derfor rimelig å si at den unge Edvard Munch har langt mer til felles med Alving enn med
Ballested.
I ”Impressionisterne” fra 1882 fremhver Erik Werenskiold franske impresjonisters
innovasjonsevne. Motsatt kritiserer han tyske malere for å anvende den ”brune smørede tone,
hvormed de vil forskjønne naturen” (Werenskiold 1882, 234). I et intervju fra 1891 spør
Werenskiold retorisk om ikke ”det ganske München saucet sine billeder ind med brunt for at
få dem til at se ud som falske gamle mestere” (Krohg 1891, 11). Og da en bred mønstring av
malere som alle hadde studert ved tyske læresteder fant sted i Kristiania 1887, skrev Christian
Krohg artikkelen ”Dilettantudstillingen”, der han harselerer med de utstilte malerienes brune
skygger, atelierbelysning og sentimentale motiver (Krohg 1920, b.1, 48-53). Krohg og hans
jevnårige kolleger anså Hans Dahl, Adelsteen Normann, Peter Nicolai Arbo og til og med
Hans Gude som utdaterte og deres kunst som foreldet (Lange 2002, 8). I Norges kunsts
historie i det nittende århundre bekrefter Lorentz Dietrichson denne dommen: Når alt kom til
alt, var konflikten i 1880-årene egentlig ”en Strid mellem tydsk og fransk Paavirkning i
Kunsten” (Dietrichson 1991 [1892], 183).

Satt på spissen kan man si at utviklingen i norsk maleri på 1800-tallet kan sammenfattes under
de utdannelsesmuligheter som kunstnerne fortløpende kunne finne i byer som Dresden,
Düsseldorf, Karlsruhe, München, Berlin og Paris. Institusjoner i København og Stockholm
kan inkluderes blant de muligheter som forelå for norske malere med hensyn til høyere
utdannelse. Krohg og Werenskiolds generasjon pekte ut düsseldorferne som motstandere,
delvis også München-maleriet. Denne konflikten var reell og gikk dypt, og Munch og den
yngste generasjonen måtte flagge ståsted og kjempe for, eller bli tildelt, en plass i kunstfeltets
todelte struktur.
Men det fantes en aktiv forbindelse til det tyskspråklige kulturområdet som i mindre grad ble
berørt av den omtalte konfliktlinjen. I Om den bildende kunst som led i kulturbevægelsen
(1886) etterlyser Krohg fantasiens plass ”i impressionismen”, og han henviser til Arnold
Böcklin og Max Klinger som ”to store fantaster i den moderne kunst” (Krohg 1886a, 12-13). I
et brev til Johan Rohde, fra mars 1893, sammenligner Munch fransk og tysk samtidsmaleri.
Munch bemerker at ”Frankrike har en kunst der står over den tydske”, men legger til at det
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finnes kunstnere som ”rager så høit over alle andre og som står så alene – f.ex. Böcklin som
jeg [Munch] næsten synes står over alle nutidens malere” (Langaard 1960, 191-194).
Böcklin var høyt estimert både innenfor det tyskspråklige kulturområdet og i Skandinavia
(Brandes 1885, 219; Hannover 1892, 121). Hans Heyerdahl var studievenn med Böcklin
under et opphold i Firenze 1882-1884, og Andreas Aubert la merke til denne forbindelsen
(Aubert 1885, 576). Böcklin som premissgiver ble dessuten kommentert av Aubert med
hensyn til Munchs maleri Aftenstund (1888, ill. 30), spesielt fargestemningen (Aubert 1888,
10/12). Den antropomorfe tregruppen i Aften på Karl Johan (1892, ill. 46) og enkelte andre
motiviske og koloristiske momenter i Munchs malerier blir av flere kunsthistorikere
tilbakeført til Böcklins malerier (Hansen 1994, 143; Brummer 1998, 39; Mørstad 2004c, 158166). Böcklins mytemaleri, som det blir omtalt som, er derfor et tema i denne avhandlingen
(Brodersen 1994, 192-202).
I Modern Painting and the Northern Romantic Tradition. Friedrich to Rothko peker Robert
Rosenblum ut en annen underliggende strømning i nordeuropeisk (og amerikansk) maleri som
går tilbake til Dresden og Caspar David Friedrich. Med denne påminnelsen ønsker Rosenblum
å rokke ved ”maktbalansen” mellom den Paris-baserte kunsten og kunsten ”i resten av
verden”, og heller betrakte ”that large segment of art history, from Romanticism to the
present, which we loosely refer to as ’modern art’”, i lys av en alternativ lesning (Rosenblum
1975, 7). Den alternative lesning setter han opp mot den ortodokse. Den ortodokse
kunsthistorieskriving har Paris som locus og opererer med tidsspennet fra David og Delacroix
til Matisse og Picasso. Rosenblums alternative historieskriving er ikke basert på formale
verdier alene (”art-for-art´s sake”), men på innslaget av de religiøse dilemmaer som ble stilt
innenfor den romantiske bevegelse. Rosenblum presiserer at hensikten med en alternativ
lesning ikke er å minimalisere ”the glories of the French tradition of modern art” (Rosenblum
1975, 8). Alternativet går ut på å se verkene til noen utvalgte kunstnere (blant andre Munch)
”not, so to speak, through Parisian lenses, but rather through the context of a long Northern
Romantic tradition” (Rosenblum 1975, 8).
Betraktet gjennom ”Parisian lenses” tilhører Munchs kunst den post-impresjonistiske
generasjonen, skriver Rosenblum (Rosenblum 1975, 101). Som alternativ setter han Munch
inn i en nord-europeisk og nordisk-romantisk tradisjon som kan spores tilbake til tysk
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romantikk. Fra og med 1880-årene viser Munchs malerier ”growing affinities with the great
archetypal Romantic images of Friedrich and Runge” (Rosenblum 1975, 104).
Rosenblum introduserer Johan Christian Dahl og Thomas Fearnley som formidlere av
Friedrichs kunst i Norge (Rosenblum 1975, 108-109). Rosenblum underbygger
argumentasjonen med det faktum at jubileumsutstillingen i Kunstforeningen, som markerte
hundreårsdagen for Dahls fødsel 1888, var en stor begivenhet i Kristiania. Som et supplement
til Rosenblums argumentasjon kan jeg vise til at Andreas Aubert i sin utstillingsomtale
beskriver et av Dahls malerier som ”en Maaneskinselegi i Friedrichs drømmende Romantik
med Kors paa en Grav ved Strandbredden” (Aubert 1888, 7/5). Dessuten, kan man tilføye,
danner Dahls mange ekspressive skystudier, eksempelvis Aftenstemning med rødlige skyer
(1823), mulige paralleller til Munchs tilsvarende fascinasjon for kveldshimmelsens forrevne
farger og former, som i Syk stemning ved solnedgang. Fortvilelse (1892, ill. 54).
Rosenblum sammenligner Munchs I friluft (1891) med Claude Monets Woman Reading/Dans
la prairie (1876). I begge malerier er en kvinne plassert ut i et landskap. Hos Monet blir
kvinnen oppløst i sollyset, mens hos Munch er kvinnen kontrastert mot landskapet og isolert i
kontemplativ modus. Til forskjell fra Monets harmoniske motivbehandling tolker Rosenblum
I friluft på følgende måte (Rosenblum 1975, 104-106):
The disquieting psychology of a figure who, when located in a
natural setting, emanates an aura of internal tension rather than
external relaxation is one that can be abundantly duplicated in
Friedrich´s work.
Rosenblums alternative måte å skrive om norsk kunsthistorie på, hvor han skjelner mellom en
fransk og en nordisk-romantisk tradisjon, har åpenbare fortrinn med hensyn til forståelse av
Munchs kunstneriske produksjon. Rosenblum samordner fransk formalisme med romantisk
ikonografi. Denne metodikken kan være et fruktbart strategisk valg i analysen av Munchs
kunst etter 1892 (som også utgjør tyngdepunktet i Rosenblums bok).
Men i denne avhandlingen velger jeg likevel å følge det Rosenblum kaller ortodoks
kunsthistorieskriving med vekt på den norsk-franske aksen og Paris som locus (Larsen 1998,
72-73). Tiåret frem til høsten 1892 er regnet som skjellsettende i norsk malerkunsts historie
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og Munch mottok, som det skal gjøres rede for i denne teksten, vesentlige impulser fra fransk
maleri i denne perioden. Som det vil fremkomme i teksten, betrakter jeg Munch som en norsk
maler som gradvis utviklet seg under indirekte og direkte læringsincentiver fra norske,
skandinaviske og franske kunstnere. Jeg følger her Jens Thiis som i Edvard Munch og hans
samtid (1933) konkluderer slik (Thiis 1933, 194):
For har han [Munch] noen ’skole’ utover den norske han er
opvokst i, så er den fransk og intet annet.
Med ”skole” forstår jeg kunstnerisk orientering og med ”opvokst i” den umiddelbare
konteksten som dannet Munchs livssfære i den formative fasen av hans liv som kunstner.
Til denne historiografiske redegjørelsen skal det tilføyes et par nyanseringer. I norsk
kunsthistorisk forskning legger man gjerne til grunn at det var franske kunstnere og deres
kunst som var avgjørende for utviklingen i Kristiania fra omkring 1880. Det problematiske
med denne påstanden, hevder Nils Messel i ”Tyske og franske fronter i norsk maleri”, er at
orienteringen mot det franske utelukkende blir tillagt den generasjonen som ble født omkring
1850, og som i utbredt grad hadde utdannelse fra tyske studiesteder, med andre ord malere
som Erik Werenskiold, Christian Krohg, Frits Thaulow, Hans Heyerdahl, Kitty Kielland og
Harriet Backer (Messel 1994b, 226). At flere norske malere, som hadde utdannelse og sitt
karrieremessige utgangspunkt i Kristiania eller tyske byer, besøkte og bodde i Paris periodevis
lenge før smaksskiftet fant sted omkring 1880, blir underkommunisert. Det gjelder blant andre
Frants Bøe, Johan Bennetter, Carl Sundt-Hansen, Peter Nicolai Arbo, Anders Askevold og
Olaf Isaachsen. Påminnelsen om norske maleres bosetting i Paris før 1880 er på sin plass.
Men spørsmålet dreier seg etter mitt syn ikke om når og hvor lenge de omtalte malerne bodde
i Paris, men om hva de lærte og hvordan de eventuelt omsatte og kommuniserte
læringsutbyttet i egne arbeider, og om hvilken posisjon disse malerne inntok i Kristiania etter
1880.
Messel minner videre om at tendensen i norsk kunsthistorieskriving har gått i retning av å
fremheve fransk maleri fremfor tysk. Messel eksemplifiserer med henvisning til monografier
om Adolph Tidemand (1878-1879) og Johan Christian Dahl (1893) av henholdsvis Lorentz
Dietrichson og Andreas Aubert, som begge etter Messels mening inneholder passasjer som
beklager (kontrafaktisk) at de to malerne ikke skiftet side, det vil si valgte Paris fremfor
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Dresden og Düsseldorf (Messel 1994b, 221-223). Med hensyn til preferanse for fransk maleri
kan man føye til Jens Thiis.
I denne avhandlingen er det for forfatteren et sentralt poeng at det har eksistert bevissthet
blant rådende kunsthistorikere med hensyn til tysk og fransk maleris egenart og historiske
bakgrunn og utvikling, og at denne bevisstheten gjelder for store deler av 1800-tallet, ikke
bare 1880-tallet: tysk og fransk maleri representerte sentrale valgscenarier for norske malere i
det mulighetsrommet som til enhver tid var tilgjengelig.
I artikkelen ”Nordens konst och Tyskland kring sekelskiftet 1900” påpeker Lars Olof Larsson
at en utbredt forestilling om den kunsthistoriske utvikling i Norden i den senere delen av
1800-tallet går ut på å underdrive tysk kunst som impulsgiver. Det var kunsten i Paris som
satte standarden, blir det hevdet. Opptakten til paradigmeskiftet, sier Larsson, fant sted da
Alfred Wahlberg flyttet fra Düsseldorf til Paris omkring 1870 (Larsson 1994, 63). For den
norske kunstens del er de unge malernes forflytning fra München til Paris 1878-1879 tillagt
tilsvarende tyngde (Berg 2000, 351-352). Tysklands funksjon innskrenker seg i denne
sammenheng, skriver Larsson, til å representere det fortidige og overvunne: ”’halvrealismen’ i
Düsseldorfskolans tradition eller det ’teatraliska’ i Münchenskolans historiemåleri, som de
unga vände ryggen, när de styrde kosan till Paris och blev friluftsmålare” (Larsson 1994, 63).
Det sentrale spørsmål i denne (selektive) form for kunsthistorieskriving, som Larsson
kritiserer, blir malernes respons på og positive assimilering av impresjonismen og
syntetismen, Claude Monet og Paul Gauguin, og hvor tidlig eller sent tilpasningen skjedde.
Larsson vurderer det beskrevne synet på periodens kunsthistorie som misvisende, særlig fordi
spørsmålet om stilutvikling blir prioritert fremfor en mer kontekstuell forklaringsramme som
tar hensyn til kompleksiteten i paradigmeskiftet. De kritiske merknader som Larsson anfører
mot en fremstillingsmåte som skiller for skarpt mellom ”den konst, som bygger på tradition,
och den som söker skapa något nytt och eget”, for å låne en av Georg Nordensvans
formuleringer, skal i de tilfeller det er relevant bli tatt hensyn til i denne avhandlingen
(Nordensvan 1904, 63). I vurderingen av hva den unge Munch distanserte seg fra og hva han
orienterte seg mot, skal begge sider av ”vippepunktet” i årene rett før og etter 1880 settes i
sammenheng.
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Et annet nyanserende moment gjelder den kunstneriske orienteringen til Munchs eldre
kolleger. Flere malere, som studerte i München eller Berlin, opparbeidet positiv holdning til
renessansen og barokkens billedkunst som de fant eksempler på i kunstmuseene i disse byene.
Eilif Peterssen ble fascinert av veneziansk maleri. Tilsvarende var hollandsk maleri på 1600tallet en stående modell for både Harriet Backer og Christian Krohg. Slike referanser forelå
som indirekte eller direkte koloristiske, stilistiske og ikonografiske muligheter utover på
1880-tallet (Lange 1995, 68-69). Munch ble fascinert av Rembrandts kunst, og denne
interessen delte han med Werenskiold og flere andre norske malere. Så sent som under en
studiereise i 1909, som ble dokumentert i artikkelen ”Rembrandt og Cézanne”, gjentar
Werenskiold sin begeistring over Rembrandts fargebruk, ”alting er malerisk tænkt, som farve
og som tone, og overalt har tonen den samme vidunderlige fylde (Werenskiold 1909, 4).
Selv om Munch forholdt seg mer eller mindre taus om de norske düsseldorfernes maleri, kan
man i det minste påpeke én felles referanse som gjelder Adolph Tidemand og Munch. Saken
handler om det prosjektet som Munch etter eget utsagn arbeidet med helt fra slutten av 1880årene. Munch opererte med navnet Livsfrisen, og denne frisen bestod av en serie malerier med
felles og gjennomgående tematikk (eksistensielle tema som livet, døden, kjærligheten,
angsten). I løpet av 1890-årene og i tiårene etter 1900 ble denne billedserien, som fortløpende
ble omredigert med hensyn til antall verk, stilt ut i stadig nye lokaler. Mye av Munchforskningen kretser om Livsfrisens opprinnelse, ikonografi, redigering og varierende
arkitektoniske utstillingsmuligheter (Mørstad 2004b, 122-154). Et vedvarende kjennetegn ved
måten Munch lot frisen bli montert på, er at de enkelte verk ble rammet inn av hvite
blindrammer (kartonger) og hengt høyt opp på veggene i sekvensiell formasjon rett under
taket. Munch foretrakk et helhetlig fremvisningssystem som både fremhevet det enkelte verk
og den felles integreringen i den arkitektoniske sammenhengen. Selv om installeringen av
Livsfrisen på de enkelte utstillingsevenementene var temporær og prosessuell, er det rimelig
grunn til å anta at eksperimenteringen med utstillingskonseptet pekte mot en fremtidig og
endelig løsning. Derfor har forskere lett etter referanser i inn- og utland med hensyn til frisens
montering. En mulig modell for Munchs prosjekt kan man finne i Kristiania, nærmere bestemt
utsmykningen av spisesalen i lystslottet Oscarshall (ferdig 1862), på Bygdø like ved
Kristiania. Over et lavt brystpanel er Joachim Frichs åtte landskapsmalerier med norske
motiver felt inn i veggene. Over disse verkene som en frise er Adolph Tidemands ti bilder,
fem på hver langside, felt inn i et ornamentalt utskåret rammeverk av tre. Tidemands serie har
tittelen Norsk Bondeliv, og disse lyriske folkelivsbilder, som Lorentz Dietrichson kaller dem,
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visualiserer livsfaser: typiske situasjoner fra fødsel til alderdom (Dietrichson 1991 [1892], 8688). Tidemands malerier ble reprodusert som litografier i Norsk Bondeliv. En Cyklus i 10
Billeder af Adolf Tidemand, utgitt i 1851, inklusive en tekst av Munchs slektning Andreas
Munch (Mørstad 2004b, 149-150). At sentrale verk av Munch og Tidemand kan
sammenstilles med hensyn til strukturelle fellestrekk i tematikk og arkitektonisk montasje, er
en påminnelse om at norske kunstnere med tysk orientering ikke kan betraktes som
uvedkommende.
Et annet historiografisk poeng gjelder dreiningen mot fransk kunst i kombinasjon med det
Michelle Facos kaller den modernistiske kanon (Facos 2011, 1). I innledningen til An
Introduction to Nineteenth-Century Art retter Facos kritikk mot det dominerende narrativ for
fremstilling av europeisk billedkunst på 1800-tallet (som man særlig kan finne eksempler på i
angloamerikansk oversiktslitteratur). Kritikken går ut på at fransk kunst blir fremhevet på
bekostning av kunst som ble skapt av kunstnere fra andre nasjoner eller geografiske områder i
Europa. Kunstnere fra Skandinavia blir ikke sjeldent utelatt, fordi de ikke blir ansett som
signifikante bidragsydere til det Facos kritisk kaller ”the canonical development of art” (Facos
2011, 1). Problemstillingen som Facos reiser, er etter mitt skjønn relevant, men hvorvidt
Edvard Munch og hans norske kolleger er over- eller underrepresentert i det utvalget av
kunstverk som danner ”the modernist canon” i internasjonal faglitteratur, ligger utenfor denne
avhandlingens målsetning å undersøke (Facos 2011, 1).

1.2 Modernitet
Moderniteten, det moderne prosjekt, blir gjerne definert som en prosess av generell art som
har forankringspunkter i europeisk renessanse og barokk. Teknologiske nyvinninger og
finansielle endringer, eksempelvis innenfor naturvitenskap, markedsøkonomi eller
publiseringsteknikk, har bidratt til å forme et nytt tenkesett. Den moderne tenkemåten er et
hovedkjennetegn ved moderniteten (Schaanning 2000, 9).
I ”Hvad er modernitet?” utdyper Hans-Jørgen Schanz hva som menes med modernitet
(Schanz 2009, 33-40). Moderniteten, eller det moderne, er en fase i historien som (i deler av
verden) går fra midten av 1700-tallet og frem til og med i dag. Moderniteten er videre
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kjennetegnet ved en innstilling i og til livet, som utfolder seg i fire dimensjoner, som hver for
seg skal ha et bestemt innhold, og som skal realiseres/være realisert på samme tid. Schanz
opererer med følgende dimensjoner: 1) Menneskenes forhold til naturen skal være sekularisert
og rent pragmatisk. 2) Menneskenes forhold til hverandre skal være basert på et skille mellom
det private og det offentlige, og i det offentlige feltet skal relasjoner mennesker imellom være
regulert av allment begrunnbare regler av human art, som skal kunne vinne demokratisk
tilslutning. 3) Menneskenes forhold til seg selv skal være fundamentert på selvbestemmelse.
4) Menneskenes forhold til Gud eller det hellige (religion) skal være selvbestemt og selvvalgt,
og religionsutøvelse skal kunne foregå uavhengig av staten.
Det er vesentlig, skriver Schanz, at modernitet kun foreligger når alle dimensjoner blir
realisert samtidig, og han introduserer en sentral distinksjon (Schanz 2009, 38):
Jeg [Schanz] skelner mellem modernitet som beskrevet og
modernisering. Modernisering foreligger, når mindst en, men
ikke alle fire af de opridsede dimensioner realiseres.

Tittelen på denne avhandlingen, ”Edvard Munch: Formative år 1874-1892. Norske og franske
impulser”, adresserer den sentrale tesen, nemlig Munchs tilslutning til den estetiske tankegang
og maleriske praksis som brøt med den tradisjonen som fremhevet idealistisk og tyskorientert
maleri (i særlig grad maleri som ble assosiert med akademiene i Düsseldorf og München).
Avskjeden med det tradisjonelle var en konsekvens av den kunstneriske
moderniseringsprosessen i samtiden.

1.3 Modernisme - strømning - ”nutidsmaleri” - ”moderne kunstbevidsthed”
Begrepet modernisme blir ofte knyttet til bestemte strømninger innenfor skjønnlitteratur og
billedkunst, og gjennombruddet for disse strømningene blir tidsmessig lokalisert til midten av
1800-tallet og fremover. I den perioden som skal undersøkes i denne teksten, finnes det flere
parallelle og til dels motsatte strømninger, og derfor fanger strømningsbegrepet opp den
sammensatte situasjonen.
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Begrepet strømning ble introdusert av Georg Brandes i Hovedstrømninger i det nittende
Aarhundredes Litteratur (1871 og fremover). Peter Stein Larsen definerer begrepet slik
(Larsen 2003, 54):
En strømning er en kunstnerisk tendens, som er epokalt baseret,
men som findes i forskellige varianter og faser, og som kan
indtage en mer eller mindre dominerende position.
Med modernisme forstår man dermed én eller flere strømninger i kunstens historie som
opptrer fra midten av 1800-tallet og fremover på 1900-tallet. Modernisme er kunstens svar på
moderniteten, det vil si kunstens erfaringer med en moderne historisk situasjon. Innenfor
skjønnlitteraturen er det vanlig å si at året 1857 peker seg ut. Det er utgivelsesåret for Charles
Baudelaires diktsamling Les fleurs du mal og Gustave Flauberts roman Madame Bovary. Når
det gjelder billedkunsten, blir Édouard Manet tilkjent tilsvarende stilling av ledende forskere
på området, eksempelvis T.J. Clark: The Painting of Modern Life. Paris in the Art of Manet
and his Followers (1985)
Modernisme som betegnelse på bestemte fenomener innenfor litteratur og billedkunst hadde
liten bruksfrekvens i Kristiania på 1880-tallet. Derimot ble adjektivformen i karakteriserende
øyemed hyppig anvendt, blant annet i boktitler. Velkjente eksempler er Georg Brandes´ Det
moderne Gjennembruds Mænd og John Paulsens roman Moderne Damer (KristianiaBilleder), begge publisert 1883. Andreas Aubert brukte adjektivet ”moderne” nokså ofte når
det gjaldt å avgrense visse kjennetegn i malerkunsten på 1880-tallet. I ”Fra det franske
nutidsmaleri” skriver han om ”den moderne realisme, naturalisme”, ”det moderne
valörmaleris principer” og ”den moderne kunstbevidsthed” (Aubert 1884, 9, 11, 29). Ut fra
den sammenhengen Aubert benytter ordet ”moderne”, står det som markør for noe nytt i
forhold til noe fortidig. ”Moderne” i Auberts språkbruk konnoterer en generell positivitet
omkring kunstens utvikling, og for den norske malerkunstens del: tilknytning til det franske.
Munchs eldre venn, Asta Nørregaard, malte et portrett av ham (ca. 1885) som neppe
tilfredsstiller kriteriene for det moderne, selv om det ble utstilt på Verdensutstillingen 1885.
Munch blir fremstilt i idealisert kunstnerpositur. Ved å sammenligne dette portrettet med
Munchs Selvportrett (1886) trer forskjellene tydeligere frem. Munch har anvendt en
skisseaktig stil og fanger seg selv i et tilfeldig, men selvstuderende øyeblikk. Nørregaard har
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gjengitt Munch i en tenkende og inspirert positur foran staffeliet, som peker tilbake på eldre
ikonografiske løsninger. Detaljer og finish, volumer og konturer, er utført pertentlig.
Nørregaard og Munchs malemåte skiller seg klart fra hverandre på vesentlige punkter, selv
om begges løsninger tilhører samtidskunsten, som Aubert omtaler som ”nutidsmaleri”.
Samtidskunsten inneholder med andre ord ulike, men parallelle strømninger.
I Monet. Nature into Art (1986) minner John House om at de underliggende stridstemaene
straks kom til overflaten når impresjonistenes malerier ble stilt ut (House 1986, 2).
Uenigheten gjaldt relasjonen mellom motiv og malerisk behandling. Briony Fer bekrefter
denne påpekningen i antologien Modernity and Modernism. French Painting in the
Nineteenth Century (1993). Her skriver han at det moderne i malerkunsten er kjennetegnet av
”a particular relationship between the kinds of contemporary subject and the kinds of
treatment” (Fer 1993, 8).

1.4 Forskningsposisjoner
Hensikten i denne avhandlingen er ikke å drøfte de ulike forskningsposisjoner i debatten om
Munch og det moderne i kunsten direkte. Tolkningsvinklene vil heller bli integrert i den
fortløpende analysen. Selv om tidsperspektivene og tolkningsrammene varierer forfatterne
imellom, fra de brede og generelle tilbakeblikk til de mer saks- eller tidsbegrensede
observasjoner, kan det likevel være opplysende å informere om hvordan et visst antall
kunsthistorikere betrakter dette saksforholdet.
Marit Lange skriver i katalogen til en Munch-utstilling i Göteborgs Konstmuseum 2002 at
Munchs motivkrets handler om ”den moderna människans liv och problem” (Lange 2002,
15). Og i Munch by himself bemerker Iris Müller-Westermann at Munchs selvportretter
avdekker ”the fundamental feelings of alienation and existential isolation of modern people”
(Müller-Westermann 2005, 15). I utstillingskatalogen Edvard Munch. The Modern Life of the
Soul karakteriserer Kynaston McShine Munch og hans verk på denne måten (McShine 2006,
11):
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Edvard Munch is the modern poet and philosopher in painting.
[…] His exploration of the range of modern experience in
palpaple psychological terms reflects an existential agitation.
Også utenfor den kunsthistoriske sfære finner man tilsvarende betraktninger omkring det
moderne i Munchs kunst. I Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism (1991)
betrakter Fredric Jameson Skrik (1893) som ”a canonical expression of the great modernist
thematics of alienation, anomie, solitude, social fragmentation, and isolation, a virtually
programmatic emblem of what used to be called the age of anxity” (Jameson 1991, 11).
En annen Munch-spesialist, Dieter Buchhart, etterlyser i utstillingskatalogen Edvard Munch.
Signs of Modern Art større forståelse for Munchs bidrag til modernismens maleritradisjon.
Buchhart viser til at Munch fra og med annen halvdel av 1880-årene eksperimenterte med
malingens applisering på bunnmaterialet. Flere verk avviker fra det tradisjonelle
ateliermaleriets integrerte, fysiske lagdeling ved at bunnmaterialet og de øvre malinglagene
som danner motivfremstillingen, er splittet fra hverandre (Buchhart 2007, 12, 21). Munch lot
tilfeldigheter, fragmenterte fargelag og inkongruens lagene imellom prege maleriene både i
flate og dybde. Buchhart bemerker at den manglende anerkjennelsen av ”Munch´s
unconventional and at the same time decisive contribution to Modernism is astonishing, but is
bound up with the generally biographical and symbolistic interpretation of his work”
(Buchhart 2007, 11).
Reinhold Heller inntar et nærmest motsatt standpunkt. I bidraget til utstillingskatalogen
Edvard Munch. The Modern Life of the Soul hevder han at ”Painterly form and style in
themselves never were of interest to Munch” (Heller 2006, 24). For Munch var verkenes
innhold det helt sentrale (Heller 1995, 5-6). Han ønsket å kommunisere et budskap. Dette
standpunktet leder Heller frem til følgende presisering (Heller 2006, 24):
The nineteenth-century doctrine of art for art´s sake, as well as
modernism´s Kantian demand for self-referentiality, had no
appeal for him [Munch].
Det moderne i Munchs kunst, eller rettere hans maleriske moderniseringsprosess, blir av det
omtalte utvalg av fagfolk sirklet inn via teknikk, formspråk og motiver, samt innsikt i
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fundamentale eksistensvilkår. McShine og Müller-Westermann fremhever aspekter ved
Munchs kunst som reflekterer modernitetens livsopplevelse. Lange peker på at denne
livsopplevelse fant et formspråkmessig uttrykk i forenkling og ekspressive farger. Munchs
særegne materialforståelse og tekniske metode er et viktig moment i Buchharts analyse.
Derimot fastholder Heller at verkenes innholdsmessige budskap er det sentrale.
I denne avhandlingen drøfter jeg som sagt ikke de omtalte forskeres forståelse av Munchs
modernisme eksplisitt, men inkluderer standpunktene mer som referanser eller argumenter i
den fortløpende teksten, som blant annet handler om den maleriske moderniseringsprosessen
som Munch tok del i og ble del av. I første omgang gjelder dette Munchs tilslutning til
samtidens franskorienterte estetikk med hensyn til penselteknikk, samtidsmotiver og
fargepreferanser. Dessuten ser man at Munch problematiserer tradisjonelle
sjangerkonvensjoner, og han avviker fra naturalismens imitasjonsbegrep. Munchs tekster
mangler metrikk og er formgitt som prosadikt, ofte i fragmentets form uten narrativ kronologi.
Ferdighetsgraden på verkene, som Munch problematiserer, blir jevnt over presentert som et
eget modernistisk tema.
Munch eksperimenterte med perspektiv og dybdebeskrivelse, og han sjonglerte med de
fremstilte personenes relasjon til bakgrunnsmotivet og betrakterrommet, som i Musikken på
Karl Johan, 1889 (ill. 16), eller Melankoli, 1892 (ill. 104). Han omtolket poetiske tema og
motiver, som i Visjon, 1892 (ill. 63), eller omformet tradisjonelle motiver til sin motsetning,
som i Syk stemning ved solnedgang. Fortvilelse, 1892 (ill. 54).

1.5 Forskningslitteratur
Den faglig-vitenskapelige litteratur om Munchs formative fase, hans læreår og tidlige
interesse for norsk og fransk billedkunst, er begrenset i omfang. Ingrid Langaards monografi
Edvard Munch. Modningsår. En studie i tidlig ekspresjonisme og symbolisme (1960) kaster
lys over generelle sammenhenger. Tidsrammen går fra 1885 til 1900. Hun har som
problemstilling å studere Munchs arbeider ”i sammenheng med tidens europeiske
kunststrømninger” (Langaard 1960, ”Forord”). Dessuten ønsker hun å trekke ”paralleller
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mellom idéinnholdet i Munchs bilder og de rådende tendenser i tidsånden” (Langaard 1960,
”Forord”).
I 1991 og 1992 fant det sted en omfattende utstilling av Munchs verker på Musée d´Orsay og
Munch-museet. Katalogen, Munch og Frankrike, inneholder tekster av Arne Eggum og
Rodolphe Rapetti. De undersøker Munchs befatning med norsk malerkunst i 1880-årene og
hans studieturer til Paris og Nice 1889-1892, inklusive den kunst som potensielt kan ha vært
Munchs studieobjekter.
En tredje publikasjon som bidrar mer detaljert til den aktuelle tematikken, er
utstillingskatalogen Munch blir ”Munch”. Kunstneriske strategier 1880-1892. Katalogen
ledsaget utstillingen med samme tittel som fant sted på Munch-museet 2008-2009. Tolv
forfattere bidrar med artikler som tematisk dekker perioden frem mot høsten 1892. Tekstene
belyser skolegang, estetiske preferanser, ikonografiske valg og resepsjonsprofil, samt
saksforhold som gjelder stipendtildelinger og reisevirksomhet.
Den faglig-vitenskapelige litteraturen om perioden frem til høsten 1892 er langt fra
omfattende. Men de tre publikasjonene som er nevnt, behandler flere sentrale tema som
vedrører verkene og yrkesrollen, og de belyser disse med perspektiverende problemstillinger,
og de tilbyr tentative svar. Likevel mener jeg at de omtalte publikasjonene ikke bringer et
sammenhengende og fullstendig bilde av Munchs utvikling i de formative årene, samt de
tilhørende impulsene fra norsk og fransk billedkunst.
Etter mitt skjønn underdriver flere Munch-forfattere det tette læringsforholdet som Munch
hadde til Christian Krohg og Léon Bonnat. Munchs utnyttelse av andre kunstneres resultater i
egne kunstverk, hans appropriative lån, blir også neddempet eller bortdefinert i deler av
faglitteraturen. Munchs kontinuerlige eksperimentering med virkemidler og motiver er etter
mitt skjønn en vesentlig drivkraft i hans kunstnerskap, og eksperimenteringen innebar
utprøving av muligheter som innebar visuelle lån fra andre. Derfor er de komparative
analysene i denne avhandlingen nødvendige for å definere Munchs verk nærmere og påvise
hvordan verkene hans både henger sammen med og skiller seg fra
sammenligningskandidatene.
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I ”Kunst, ideologi og historie” bemerker Per Buvik ”at det paradoksalt nok er i den første
vanskelige fasen da kunstnaren blir avvist, at samfunnet forstår han best” (Buvik 1984, 61).
Dypest sett er det samsvar mellom det Munch skapte og den positive respons dette vakte hos
hans støttespillere, og den mistro som denne kunsten ble møtt med hos publikum og i deler av
pressen. Det paradoksale, som Buvik snakker om, er at man på lang tidsavstand lett glemmer
å ta inn over seg nettopp det som i samtiden ble oppfattet som kontroversielt i Munchs kunst.
På tidsmessig avstand blir det subversive i form og innhold lett omtolket til noe tidløst og
tragisk, fristilt fra den opprinnelige situasjonen maleriene ble skapt i. I denne teksten er det
derfor et mål å gå tilbake til, og rekonstruere med hjelp av kildematerialet, de opprinnelige
situasjoner og hendelser.

1.6 Monografi: Tema og problemstilling
1.6.1 Kunstnermonografien
Litteraturvitenskapelig leksikon definerer monografi som en ”avhandling som systematisk
behandler et enkelt avgrenset emne; et verk, et spesielt problem eller en enkeltperson” (Lothe,
Refsum & Solberg 1999, 164). I rapporteringssystemet Cristin, som gjelder registrering av
publikasjoner ved blant annet Universitetet i Oslo, blir en vitenskapelig monografi definert
slik (UiO, For ansatte, Cristin):
En vitenskapelig monografi er en større publikasjon som
formidler ny, forskningsbasert kunnskap primært rettet mot et
akademisk fellesskap.
Denne formaldefinisjonen peker på at en monografi er en vitenskapelig sjanger med bestemte
innholdsbaserte kjennetegn og tekstnormer som skal tilfredsstille de forventninger som det
akademiske fagfellesskapet stiller. For den som skriver en vitenskapelig monografi, er det
viktig å gjøre seg kjent med og innfri sjangerkravene med hensyn til struktur og innhold
(Wittek 2013, 6).
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Formaldefinisjonen som publiseringsregistratoren Cristin opererer med, kan suppleres med en
mer innholdsrettet forståelse. Jakob Lothe karakteriserer monografien som
”identitetsdannande for humaniora” og utdyper dette slik (Lothe 2012, 17/2):
Ein grunn til at monografien er så viktig i og for humaniora, er
at den gir rom for ei kritisk, diskuterande framstilling som er
historiserande og kontekstualiserande i behandlinga av eit gitt
emne. […] Ei god problemstilling i humaniora stiller ikkje berre
eitt, men ei rekke spørsmål som supplerer kvarandre, grip inn i
kvarandre og utfordrar kvarandre i samspelet mellom teori,
metode og analyse […] [av visuelt og tekstlig materiale].
I faget kunsthistorie har kunstnermonografien helt siden den italienske renessanse vært en
hyppig benyttet sjanger når det gjelder å drøfte en kunstner og vedkommendes verk innenfor
et nærmere angitt tidsrom. Mark W. Roskill gir i What is Art History? en deskriptiv definisjon
av kunstnermonografien som modell for skriftlig fremstilling av liv-kunst. Roskill sier at
monografien gjør rede for og eventuelt katalogiserer kunstnerens arbeider. En medfølgende
resonnerende tekst anlegger nye tolkende perspektiver på verkene (Roskill 1976, 14):
There [i monografiens resonnerende tekst], the development of
the artist´s work will be dealt with from different points of view
(style, subject-matter, technique, and so on), and the discussion
of how the artist developed and of his total achievement may
well shade into criticism.
Roskills definisjon av monografiens typiske fremstillingsform, det vil si metode,
problemstillinger og tolkninger, er generell, og det finnes selvsagt mange varianter av denne
modellen for fremstilling av en kunstners liv og verk. Sjangeren er ikke endelig fastlagt, selv
om de institusjonaliserte mønstre for undersøkelser kan snevre inn variasjonsmulighetene. I
Art as Existence. The Artist´s Monograph and its Project argumenterer Gabriel Guercio
likevel for et utvidet metodemangfold (Guercio 2009, 8):
While a monograph´s purpose is consistent – to consider an
artist´s life and work – its methods are virtually unrestricted
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insofar as they confront those elements of particularity,
instability, and excess that mark the life and works of individual
artists.
I tiden som direktør for Munch-museet skrev Ragna Stang monografien Edvard Munch.
Mennesket og kunstneren. I innledningen sier hun dette om balanseforholdet mellom liv og
verk (Stang 1977, 11):
Å trenge inn i Edvard Munchs kunst er som å bla i en levende
og gripende dagbok, fordi hans liv speiler seg i hans bilder.
Mennesket og kunstneren lar seg i hans tilfelle ikke skille, og
derfor bør vi kjenne noe til hans liv. Han maler bare det han selv
har opplevet, eller i hvert fall gjennomlevet.
Stangs metode går ut på å tolke Munchs kunst som selvbiografiske opptegnelser, grensende til
selvbekjennelser. Maleriene kan slik sett forstås som et album viet hans familie og
kjærlighetsliv. Hun mener at det foreligger sammenfall mellom levd liv og kunstneriske
formuleringer.
I innledningen til monografien Edvard Munch. Malerier, skisser og studier redegjør Arne
Eggum for en metodisk valgsituasjon som er av strategisk betydning for hvordan man sorterer
og håndterer forholdet mellom Munchs biografi, kunstneriske virksomhet og den
sammenheng liv og verk opptrer i (Eggum 1983, 9):
Det faktum at Edvard Munch i sin tid fremtrådte på den
kunstneriske arena som innbegrepet på individualisten og
anarkisten har gjort det vanskelig å plassere ham i en historisk
kontekst.
Ingrid Langaard anlegger en nærmest motsatt innfallsvinkel til den binære helheten biografikontekst. I forordet til Edvard Munch. Modningsår sier hun klart fra om at en vidtfavnende
kontekst forklarer verkene optimalt (Langaard 1960, ”Forord”):
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Min oppgave har vært å studere Edvard Munchs kunst sett i
sammenheng med tidens europeiske kunststrømninger.
I ”Edvard Munchs mange liv” påpeker Patricia Berman en påfallende forskjell mellom
norskspråklige og engelskspråklige Munch-forskere når det gjelder synet på kunstnersubjektet
og kontekstens forklaringskraft. Monografier som er skrevet av norske forskere, hevder hun,
bygger på at kunstnersubjektet (Munch) er integrert og inneholder en identifiserbar kjerne.
Omvendt har utenlandske (særlig amerikanske) fagfolk studert Munch via idéhistoriske eller
kulturhistoriske perspektiver og kontekster. Berman skriver at den norske Munchforskningens grenser ”faller sammen med selvet [Munchs selv], mens den andre [primært den
amerikanske] er gjennomtrengelig og dannet gjennom større kulturelle formasjoner” (Berman
2008b, 1280).
Som påvist finnes det også innad i det norske forskerkorpset variasjoner med hensyn til
hvordan man vekter enheten kunstnersubjekt-verk på den ene side og på den annen
kontekstens potensielle forklaringskraft.
Den historisk-biografiske metode kombinerer psykologisk innlevelse og forståelsen av at
kunsten speiler personligheten og omvendt (Egeland 2000, 124-125). Metoden impliserer at
kunsten lar seg lettere tolke desto mer man vet om opphavspersonens liv. Målet er å avdekke
kunstnerens intensjon (budskapet) og dermed verkets mening. I biografier blir dette enda
tydeligere. I eksempelvis biografien til Atle Næss om Munchs liv står persongalleri og de
utvalgte miljøfaktorer som binder personene sammen, sentralt (Næss 2004). Fortellingen
handler om konflikter, og konfliktstoffet aktørene imellom driver fortellingen om Munchs liv
fremover.
I biografier så vel som i enkelte monografier rettes blikket i avgjørende grad mot Munchs
intensjoner og motivasjons- og handlingsmønster. Det har oppstått en nær sammenkobling,
eller sammenfletting, mellom Munchs privatliv og hans bilder, skriver Signe Endresen, noe
han selv visstnok var aktiv bidragsyder til (Endresen 2015, 217-218). Noen monografier om
Munchs liv og kunst er for øvrig preget av forfatternes faktiske deltagelse som historiske
aktører. For eksempel opplyser Jens Thiis i forordet til sin monografi at han har ”anlagt boken
sterkt subjektivt” og inkludert ”selvbiografisk stoff” (Thiis 1933, ”Forord”).
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I opposisjon til den historisk-biografiske metoden, som har hatt bred tilslutning og anvendelse
i Munch-forskningen, ble det i annen halvdel av det 20. århundre lansert alternative metoder
som anlegger en mer reservert holdning til intensjonsanalyser (Endresen 2015, 217). I ”The
Intentional Fallacy” (1946) argumenterer William K. Wimsatt og Monroe C. Beardsley for at
kunstverket tilhører publikum ikke dets skaper. Verket eksisterer uavhengig av
opphavspersonen; det er irrelevant å snakke om kunstnerens intensjon som en primærkilde til
å forstå verket, for intensjon i denne forstand er i de fleste tilfeller utilgjengelig, og meningen
må søkes i verket. Wimsatt og Beardsley skjelner mellom to intensjonstyper: intensjon for
hvilken det finnes intern evidens (tilhører verkets struktur osv.) og intensjon for hvilken det
finnes ekstern evidens (opplysninger i muntlig eller skriftlig form som sier noe om hvordan
og hvorfor kunstneren skapte osv.). Wimsatt og Beardsley konkluderer med at kun
verksintern evidens er relevant i tolkningen av verket (Neill & Ridley red. 1995, 375-385).
Den ”intensjonale feilslutning” består i å benytte biografiske opplysninger i tolkningen.
I skriftstykkene ”La mort de l´auteur” (1968) og ”Qu´est qu´un auteur?” (1969) reverserer
henholdsvis Ronald Barthes og Michel Foucault styrkeforholdet mellom opphavsperson, verk
og resipienter. Barthes og Foucault avviser ikke at det finnes forbindelser mellom autor og
verk, men de vender om på rekkefølgen (Egeland 2000, 132). Foucault forstår det autonome
kunstnersubjektet ”as a function of the impersonal orders ruling inception and circulation of
discourses” (Guercio 2009, 9). Denne kritikken rammer monografiens kronologiske fortelling
om kunstnerens fremvekst og utvikling; fortellingen blir dekonstruert. Kunstneren blir en
funksjon i ulike diskurser og approprierte sitater fra andre kunstverk eller kulturformer
konstituerer kunstverkene.
Guercio hevder i Art as Existence at kunstnermonografien som modell for fremstilling av liv
og verk tapte noe av sin tidligere prestisje i det tyvende århundre, og han summerer opp noen
av de alternative innfallsvinklene som har svekket sjangeren (Guercio 2009, 7):
The supraindividual formalism of Heinrich Wölfflin, the
recognition of the viewer´s response in the perception of an
artwork […], the investigation of those impersonal external
agencies (cultural, political, economic, social) that determine the
historical course of the arts, and the contextual slippage of
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poststructuralism have all called into question the monograph´s
modus operandi – even its legitimacy.
Til tross for den kritikken som blir rettet mot monografiens anvendbarhet i å håndtere
tosidigheten kunstner-verk, eier denne fremstillingsformen likevel en sensitiv nærhet til
kunstnersubjektet som gjør den egnet til å fange opp det Guercio kaller ”the ’open finitude’ of
an artist´s life and works: a space bound by the span of an individual´s life and yet free to
entertain heterogeneous approaches” (Guercio 2009, 5).
I denne avhandlingen er det monografiske format valgt av flere grunner. Som Guercio
understreker, er denne fremstillingsformen belastet med synkende autoritet, men den innehar
fremdeles mange fortrinn, blant annet at den åpner opp for samspillet mellom ulike metodiske
innfallsvinkler og teorianvendelser, og at den gir rom for en drøftende fremstilling som både
er historiserende og konstekstualiserende.
Det sentrale omdreiningspunktet i en monografi er kunstneren. I denne avhandlingen er fokus
derimot ikke rettet mot kunstnerens biografi, men mot kunstnerrollen. Speilingen mellom liv
og kunst, kjernen i den historisk-biografiske metode, er dermed tonet ned. Det er kunsten som
står i sentrum, og kunstverkene blir analysert og tolket som en funksjon av hvordan
kunstnersubjektet opptrer i konteksten.
Som omtalt opererer Berman med et skille mellom det ”essensielle” og det ”kontekstuelle”
(Berman 2008b, 1280-1282). Siden jeg i denne avhandlingen ikke er opptatt av Munch som
privatperson (det biografiske forstått som det ”essensielle”), men hans historiske rolle og
denne rollens innskriving i kontekstuelle forklaringsrammer, er det kunstnerrolle, verk og
kontekst som står i sentrum av denne avhandlingen. Men siden avhandlingen dreier seg om et
kunstnersubjekt, følger teksten i kronologisk forstand subjektets etappevise utvikling og
orientering i den angitte perioden. Disposisjonen av den monografiske teksten følger det
historiske forløpet, men siden tekstens inndeling er bestemt av utvalgte tema, følger den ikke
det kronologiske skjemaet i absolutt forstand.
I en artikkel i The Art Bulletin 1988 opererer Richard Shiff med et skille mellom en
tradisjonell og eldre type kunsthistorieskriving og en nyere type, og disse omtaler han
henholdsvis som ”totalizing art-historical accounts on the one hand, and, on the other hand, of
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accounts of mulitiplicity” (Shiff 1988, 27). Den totaliserende kunsthistorieskriving anvender
positivistisk metode, bygger på empiriske kilder og lar kildematerialet styre den skriftlige
fremstillingen. En positivistisk innstilt kunsthistoriker vektlegger endring, vekst, utvikling,
fremdrift, som alle er aspekter i en antatt kontinuitet. Faktuell dokumentasjon er avgjørende.
Den nye mangfoldigheten, multiplicity, utvider kunsthistoriefagets synsfelt, og innlemmer
dimensjoner som økonomiske, sosiale og kulturelle faktorer i analysen. Fremfor diakrone
studier som samler seg om verkskatalog, biografi og plassering av kunstnersubjektet og
vedkommendes verk i periodens utviklingsskjema, er flerfoldigheten, multiplicity, orientert
mot synkrone studier, som fokuserer på et mindre tidsavsnitt eller noen få kunstverk i en
kontekst. Men Shiff betrakter totalization og multiplicity som komplementære, og jeg slutter
meg til hans standpunkt (Shiff 1988, 29):
When we turn to any given area of art-historical investigation,
we are likely to encounter studies guided by each of the two
orientations; in many ways they will enrich and complement
each other […].

1.6.2 Tema, problemstilling, begrensninger
I ”Det svenska mottagandet av det sena 1800-talets franska avantgardekonst” drøfter Per
Hedström franske impulser og deres innvirkning på nordisk kunst. Historiografien, som det
blir redegjort for i denne avhandlingens innledning, viser at forskningen lenge var forankret i
et modernistisk utviklingsskjema, der den franske kunsten ble betraktet som den mest
progressive. Jo tettere kontakt mellom nordisk og fransk kunst, jo sterkere assimilering av
Monet og Gauguins kunst, desto mer modernisme, var tenkemåten. De senere årene har
forskere aktivert motforestillinger. Den nordiske kunstens særegenhet og nasjonale utspring
har blitt fremhevet. Dessuten er den tyske kunstkulturens betydning blitt undersøkt og
vektlagt. At nye eller eldre og reaktiverte tolkningsperspektiver fører til differensiert innsikt,
tiltrer Hedström. Men som hovedsyn erklærer han følgende (Hedström 2002, 48):
Trots fördelarna med många av de nya perspektiven kan man
inte komma ifrån att den franska konsten spelade en viktig roll
för de nordiska konstnärerna.
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Hedströms forståelse har støtte i Munchs samtid. Det rådende syn var at fransk kunst hadde
forrang fremfor tysk i den generasjonen som var født omkring 1850, og i neste generasjon,
som Munchs. I Norges kunsts historie i det nittende århundre, som forelå som manus i 1892,
men først ble publisert i 1991, ser Lorentz Dietrichson tilbake på 1880-årenes kamp om det
kulturelle hegemoniet. Han skiller mellom kunstnergenerasjonenes sympatier og antipatier og
drøfter generasjonenes konkurranse om publikums gunst, inklusive kampen om
markedsmakten, det vil si utstillingslivet. Alle stridigheter oppsummert, skriver Dietrichson
dette om konfliktens kjerne (Dietrichson 1991, 183):
- thi tilsidst er Striden egentlig en Strid mellem tydsk og fransk
Paavirkning i Kunsten Hovedtemaet i avhandlingen ”Edvard Munch: Formative år 1874-1892. Norske og franske
impulser” er Munchs kunstproduksjon i det første avsnittet av hans liv som kunstner. Tesen er
at Munch i spenningssonen mellom en tysk kulturkontekst på den ene side og norsk-franske
eller franske eksempler på den annen valgte Paris som orienteringspunkt, dels indirekte
formidlet av hans nærmeste kolleger i Kristiania, men i hovedsak som et aktivt
tilslutningsvalg i møte med fransk maleri. En presisert begrunnelse for dette standpunktet
argumenterer jeg for i avhandlingstekstens empiriske faktafremleggelse og i analysen og
tolkningen av de utvalgte kunstverkene.
For Christian Krohg og Erik Werenskiold stod valget mellom tysk og fransk kunst som et
veiskille mellom tradisjonstilknytning eller oppbrudd. Begge disse kunstnerne var til en viss
grad pragmatikere; de tilpasset seg marked og rådende konvensjoner. For Munch dreide
orienteringen mot Paris seg mer om aktiv overgang til det franske enn avskjed med det tyske,
selv om tysk kunst og idealismens estetikk dannet springbrett for hans orientering og
utvikling.
Avhandlingens problemstillende spørsmål kan dermed presiseres slik: Hvorfor valgte Munch
over tid, mer kompromissløst enn både de eldre og jevnårige kollegene, fransk
avantgardekunst som sitt primære orienteringspunkt, hvilke malere ble utpekt av ham selv
eller andre som premissgivere og hvordan ble norske og franske kunstimpulser, i malerier så
vel som i prosatekster, integrert i hans egne arbeider? Hvorledes kan man begrunne at Munchs
kunst tendensielt er modernistisk?
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I ”Edvard Munch: Formative år 1874-1892. Norske og franske impulser” retter jeg søkelyset
mot Edvard Munch som ung kunstner. Teseformuleringen dreier seg om å analysere noen
utvalgte malerier og tolke disse som respons på norske og franske impulser, eller sagt på en
annen måte analysere når og på hvilken måte påvirkning i direkte eller indirekte forstand
kommer til uttrykk i Munchs kunst. Den spørsmålstillende problemformulering etterlyser altså
en undersøkelse av Munchs kunstneriske utvikling og orientering i henhold til kriterier for hva
som var nytt, aktuelt og banebrytende i samtiden. Det banebrytende nye i Munchs unge år var
naturalisme, friluftsmaleri og et fargesyn som var empirisk og relativt avhengig av
lysforholdene. Fra og med 1886 lå det nye i stemningsmaleri, økt subjektiv sensitivitet,
formalisering av billeduttrykket, samt symbolisme.
I denne avhandlingens tittel, ”Edvard Munch: Formative år 1874-1892. Norske og franske
impulser”, benyttes formuleringen ”formative år”, som i denne sammenheng sikter til den
fasen av livet hvor et individ er mest mottagelig for læring og tilpasningsdyktig. Med
formative år siktes det til perioden 1874 til 1892, som innebar orientering i norsk og fransk
samtidskunst, men også til læreår, det vil si allmennfaglig skolegang og spesialisert
yrkesutdannelse. Derfor er kartlegging av Munchs formelle skolegang og
profesjonsutdannelse et sentralt anliggende, særlig fordi spørsmålet aldri er blitt belyst i
sammenheng og dybde tidligere (Mørstad 2008a, 2008b). Skolegang og utdannelse åpner for
karrieremuligheter i det merittorienterte samfunn, og utdannelse fra profesjonelle institusjoner
er et kjennetegn på moderne livsførsel.
Når det gjelder Munch, kan det presiseres at det med skolegang menes tilstedeværelse i
undervisningen som ble arrangert av de skolene han ble oppmeldt til, som gjaldt alderstrinnet
seks til femten år. Videre siktes det til den mer profesjonsrettede undervisningen som Munch
fulgte fra han ble oppmeldt på Kristiania tekniske Skole i august 1879, femten og et halvt år
gammel, og frem til han avsluttet studieoppholdet i elevatelieret til den franske maleren Léon
Bonnat i januar 1890, rett etter at han fylte seksogtyve år.
Munch fullførte aldri et studieprogram i de meritokratiske institusjonene han oppsøkte, og
derfor mottok han heller aldri avsluttende eksamenspapirer ut over ordinære karakterkort. Det
virker som Munch konsentrerte seg om læringsutbytte og kunstnerisk kompetanseutvikling.
Den unge Munch la lite vekt på den autoritet den formelle utdannelsen kunne representere;
han siktet heller mot den distingverte posisjon i kunstfeltet som de egenproduserte maleriene
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kunne sette ham i. Maleriene hans ble tidlig stilt ut på kollektive og separate utstillinger. Ved
å problematisere billedproduksjonen posisjonerte Munch seg som en utfordrer til den
dominerende smak i kunstfeltet.
Gjennomgangen av materialet samler seg om to hovedspor. Det ene handler om hvordan
”kunstscenen” i Kristiania og Paris, betraktet fra et norsk ståsted, var sammensatt i Munchs
formative fase. Parallelt med dette følger jeg Munchs skolegang og videreutdanning og
allmenne orientering, kunstforståelse og kunstproduksjon. Det er som omtalt et metodisk
poeng å betrakte Munchs kunstneriske ambisjon og malerier i lys av den til enhver tid
eksisterende samtid, slik den kan dokumenteres ved hjelp av kildematerialet, og samtidig i lys
av den retrospektive kunnskap om perioden.
Hovedtematikken i teksten, Munchs praktiske og teoretiske tilslutning til det moderne
kunstsyn, blir lagt frem og drøftet langs tidslinjen. Kronologien strukturerer avhandlingens
disposisjon, som slik sett er parallell med Munchs aldersutvikling. Kapitler og avsnitt
avgrenses til de geografiske områder og sosiale miljøer som Munch til enhver tid beveget seg
i. De sosiale arenaene er skoler og etterutdanningsinstitusjoner, utstillingsinstitusjoner og
andre offentlige etablissementer i byer som Kristiania, København, Antwerpen, Paris, Le
Havre, Nice og Hamburg.
Begrensningen i den foreliggende monografiske tekst ligger i at hendelser i familien eller
venne- og bekjentskapskretsen som har med personlige relasjoner og følelser å gjøre, er
utelatt. Private forbindelser og familiære sammenhenger er beskrevet og tolket i den
biografiske litteraturen, samt i den forskningslitteraturen som er rettet inn mot det
”privatikonografiske”, hvor tolkning av ikonografi og symbolikk forutsetter innsikt i det
private liv og Munchs personlige tekster (Høifødt 1995, 7; Berman 1994, 56). De personnære
omstendigheter er derfor holdt utenfor denne avhandlingen, dog med unntak av de tilfeller der
slik informasjon må trekkes inn for å oppnå en helhetsforståelse.
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1.7 Paris som kulturby
Paris blir i de fleste oversiktsbøker om billedkunst, som handler om perioden fra og med 1880
(eller noe tidligere) og i tiårene fremover, regnet som sentrum for moderne samtidskunst
(Waller & Carter 2015, 2). Andre byer enn Paris var fremdeles aktuelle referansepunkter for
norske malere, som Düsseldorf og særlig München, men det var Paris og kunsten der, den
franske og internasjonale, som trakk til seg yngre norske billedkunstnere.
Moderne kunst blir relatert til moderne byer, særlig de byer som blir kategorisert som
kulturelle sentra. Kulturhovedsteder er de byer som både opprettholder tradisjonelle
verdisystemer og institusjoner, men som samtidig åpner for endringer og innovasjon
(Bradbury 1991, 97). Museer, private kunstgallerier, bokhandlere, konsert- og
teaterforestillinger er integrerte deler av en kulturby. Kulturbyen har dessuten det Malcolm
Bradbury kaller ”cultural friction” (Bradbury 1991, 97): ”[…] the pressures, the novelties, the
debates, the leisure, the money, the rapid change of personnel, the influx of visitors, the noise
of many languages, the vivid trade in ideas and styles, the chance for artistic specialization”.
Moderne infrastruktur lå til rette for reiser til Paris. Det gikk ruteskip fra Kristiania til
Antwerpen og Le Havre. En annen reisemulighet var jernbane, eller en kombinasjon av
dampskip og tog. Informasjonsflyten angående kunstnere og utstillinger var god, siden et
økende antall tidsskrifter og utstillingskataloger inneholdt tekster og illustrasjoner av
kunstverkene (Waller & Carter 2015, 11). Avisene i Kristiania rapporterte om utstillinger i
Paris, og kritikere som Andreas Aubert var informerte kommentatorer.
I Moderne damer (1883) forbereder den kvinnelige hovedpersonen en reise til Paris, og
sluttreplikken i romanen er ”Hvor jeg glæder mig at gense Tuilleriernes have!” (Paulsen 1883,
252). Denne unge kvinnen har tidligere bodd temporært i Paris, og den forestående reisen
bekrefter hennes begeistring for den franske hovedstaden. Men denne kvinnen er ikke
kunstner, men en typisk borgerlig turist. Store norske leksikon definerer turist som en person
som reiser for sin fornøyelses skyld og tar midlertidig opphold i en by eller et annet sted i
ikke-ervervsmessig øyemed (snl.no).
Derimot er reisemotivasjonen for de bildende kunstnerne som omtales i romanene til Arne
Garborg, Mannfolk (1886) og Trætte Mænd (1891), ikke primært underholdnings- og
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kulturtilbudet eller vareutvalget i Paris, men et fremtidig estetisk utbytte. De unge malerne i
Herman Colditz´ kunstnerroman Kjærka. Et atelier-interiør (1888) ser Paris, Salongen og
fransk kunst, som et fjernt, men attråverdig reisemål.
Kunstnere kan selvsagt reise som turister, som oppsøker museer og kjente monumenter for
fornøyelsens skyld. Men de norske malerne som søkte seg til Paris i Munchs unge år, kan på
grunn av deres mer spesialiserte planer kalles migranter, det vil si personer som flytter fra et
land til et annet. Store norske leksikon skjelner mellom ulike typer migranter, og norske
malere som søkte seg til Paris på 1880-tallet kan passe inn i kategoriene ”arbeidsmigrant” og
”utdanningsmigrant” (snl.no).
I de aller fleste tilfeller realiserte norske malere korte til moderat lange opphold i Paris, der
etterutdannelse og studier av kunsten på Salongen eller andre utstillingssteder var hovedmålet
med reisen. Enkelte stilte også ut på Salongen eller andre steder. Men orientering i
samtidskunsten stod for mange som det helt sentrale formål ved reisen. De var på et vis
”karrieremigranter”, og de aller fleste vendte tilbake til Kristiania etter endt opphold,
vanligvis tidsregulert etter størrelsen på et statlig tildelt stipend, såkalt ”sirkulær immigrasjon”
(Waller & Carter 2015, 3).
Offisiell statistikk for hvor mange billedkunstnere som til enhver tid bodde eller hadde lengre
opphold i Paris gir ikke fullstendige og dekkende tall for den aktuelle perioden. Men for året
1891 er det i tilgjengelig statistikk opplyst at det var drøyt 7000 billedkunstnere i Paris,
hvorav 5943 franske og 1289 utlendinger (Waller & Carter 2015, 5). I Jonas Lie i Paris
opplyser Johannes Skancke Martens at det i Paris i 1890 var 221 fastboende nordmenn. Til
dette tallet kom studenter og håndverkere i et antall av 1500 (Martens 1967, 51). Norsk
kunstnerleksikon gir gode holdepunkter for når og hvor lenge aktuelle malere oppholdt seg i
Paris. Det store flertall realiserte tidsbegrensete opphold og vendte tilbake til Norge etter at
planlagte aktiviteter var gjennomført (nkl.snl.no).
I 1880- og 1890-årene var leiligheten til Jonas Lie i avenue de la Grande Armée og Café de la
Régence i rue Saint-Honoré faste tilholdssteder for kunstnere og forfattere (Kaufmann 1882;
Martens 1967). Nettverksbygging innenfor det norske, skandinaviske og franske kunstmiljøet
var viktig for norske kunstnere i deres felles og innbyrdes orientering i Paris som
kunstmetropol.
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En orienterings- og dannelsesreise til Paris ble regnet som nødvendig ballast for norske
malere av de generasjoner som hadde fødselsår mellom anslagsvis 1850 og 1870. I 1880årene var kjennskap til utstillinger og museer samt etterutdannelse sentrale deler av en
pariserreise. Norske malere søkte seg primært til de private kunstskolene. La vie artistique
meldte i 1889 at det fantes over 30 private kunstskoler i Paris: académies libres (Waller &
Carter 2015, 9). Norske malere fulgte fortrinnsvis undervisningen på Académie Julian,
Académie Colarossi eller Atelier Cormon. Men et stort antall søkte seg helt fra slutten av
1870-tallet til Léon Bonnats private atelier og mottok her individuell korrektur eller deltok i
gruppeundervisning. Det gjelder både kvinner og menn, som Harriet Backer og Erik
Werenskiold, og ikke minst Edvard Munch, og et stort antall andre norske malere (Kaufmann
1882; Challons-Lipton 2001; nkl.snl.no).
Mot slutten av 1880-årene dalte Salongens prestisje blant norske kunstnere. Flere stilte likevel
ut her. Men Munch og flere andre syntes ikke at de verkene som ble eksponert på Salongen,
representerte deres smakspreferanser. De foretrakk det økende antall private gallerier og
kollektive utstillinger med eller uten juryering. Det gjelder Exposition Internationale de
Peinture og ikke minst Société des artistes indépendants. Dessuten fantes det diverse cercles
(lukkede kunstneriske sammenslutninger) og auksjonsutstillinger, eller separatutstillinger.
Deler av den billedkunsten som ble vist slike steder representerte en kosmopolitisk justemilieu-kunst, som også var gjenstand for investeringer.
I Foreign Artists and Communities in Modern Paris, 1870-1914 minner Susan Waller og
Karen L. Carter om at tiårene fra 1870 og fremover ble preget av overgangen fra ”the
Academic/Salon system”, som var basert på statsfinansierte institusjoner, til ”the dealer/critic
system”, som baserte seg på markedsøkonomi med hensyn til utstilling og salg av
samtidskunst (Waller & Carter 2015, 2). Waller og Carter skiller mellom de statsfinansierte
utstillinger, som kunne tendere mot å preferere en fransk-nasjonal profil, og de nye og private
foretakene som i større grad åpnet opp for internasjonal deltagelse, uansett om slike kunstnere
lente seg mot avantgardekunst eller mer tradisjonelle estetiske former (Waller & Carter 2015,
9).
Edvard Munch besøkte Paris forsommeren 1885. Deretter foretok han reiser til Frankrike som
inkluderte periodiske opphold i Paris fra høsten 1889 til våren 1892. Han brukte tiden til
etterutdannelse hos Léon Bonnat og studier i museer og gallerier, og han utførte en god del
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malerier under oppholdene eller i Kristiania i tidsrommene mellom reisene. Han deltok i den
norske kontingenten på Verdensutstillingen 1889, men stilte i den aktuelle perioden aldri ut
verk på Salongen eller i de private galleriene i Paris.

1.8 Metode, teori, terminologi
1.8.1 Læringsutbyttets aktiva
I litteraturen om Munch er det samlet et omfattende komparativt materiale. Flere forfattere har
introdusert malere og kunstverk som angivelig har øvet innflydelse på Munchs kreativitet og
verkenes formspråk eller ikonografi. Men innflydelse opptrer gjerne situasjons- og
tidsbestemt, og overbevisende begrunnelser kan det falle vanskelig å underbygge. Derfor har
enkelte forskere reist tvil om den komparative metodens presisjonsnivå og forklaringskraften i
begrepet innflydelse. ”Ofte er det slik”, sier Trygve Nergaard i artikkelen ”Edvard Munchs
visjon”, ”at om man begynner å lete etter ’forbilder’ for Munch i tidligere billedkunst og
litteratur, vil mengden av muligheter som byr seg frem, være fryktinngydende stor” (Nergaard
1967, 81).
I Becoming Edvard Munch. Influence, Anxiety, and Myth trekker Jay A. Clarke opp et annet
scenario. Hun hevder at selv om Munch benektet enhver form for innflydelse fra andre, var
han som en svamp, ”soaking up motifs, painting styles, technical tricks, marketing strategies,
and aesthetic postures from a wide variety of sources” (Clarke 2009, 11).
Men like lite som det er grunnlag for å hevde at Munch aldri lot seg affisere av fortids- og
samtidskunsten, kan man påstå at han trakk til seg alt han så av kunst i museer og gallerier,
eller hørte og leste om. Å finne balansepunktet mellom kunstnerisk integritet og behovet for å
orientere seg i andres produksjon, som et middel til å opprettholde egen kreativitet, er et
kjernespørsmål. Læring består jo ikke i kopiering av hva andre har oppnådd, heller i
oppøvelse av metodikk og integrering av forståelse for hvordan man finner og anvender
kunnskap. Å gjøre kunnskapen instrumentell, slik at den kan overføres og anvendes på stadig
nye områder, utgjør læringsutbyttets aktiva. Gjennomgåelsen av Munchs malerier tyder på at
han utviklet denne evnen tidlig i karrieren.
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1.8.2 Komparasjon og innflydelse
I faget kunsthistorie handler komparasjon om å sammenligne to eller flere kunstverk.
Metodisk er hensikten å tydeliggjøre likheter og forskjeller mellom kunstgjenstander, samt
foreta en differensiert analyse med hensyn til formspråk og motiv. Med diakron komparasjon
mener man at objekter sammenlignes langs en tidsakse: nåtidskunst med fortidskunst.
Synkron komparasjon innebærer at samtidskunst sammenlignes med annen samtidskunst som
tilhører eller ikke tilhører samme strømning.
I denne teksten blir noen utvalgte malerier av Munch sammenlignet med hverandre og med
andre kunstneres verker, dels diakront og dels synkront. Sammenligningskandidatene er flere,
fra verk av Johan Christian Dahl til Christian Krohg, og fra Claude Monet til Henri de
Toulouse-Lautrec. I samme operasjon blir den komparative analysen satt inn i en
situasjonsbestemt sammenheng. Hensikten er ikke å bevise og måle påvirkning, men peke på
sammenfallende eller avvikende trekk. Formålet er å redegjøre for de motiviske, tekniske og
estetiske eksemplifiseringer som andre kunstnere utviklet, og som forelå som valgmuligheter
og løsningsmodeller på gitte tidspunkt. For å formulere et eget kunstneriske uttrykk, var
Munchs orientering i og dialog med valgmulighetene et nødvendig trinn i en fortløpende
prosess. Munchs raske kunstneriske utvikling og hyppige skifte av kunstnere han forholdt seg
aktivt til, er et moment som blir undersøkt. I dette metodevalget støtter jeg meg på forskere
som Göran Hermerén, Michael Baxandall og Lars Olof Larsson.
I Influence in Art and Literature (1975) foretar Göran Hermerén en systematisk
gjennomgåelse av det komplekse fenomenet innflydelse i billedkunst og skjønnlitteratur.
Gjennom bokens kapitler skjelner han mellom forskjellige typer innflydelse, nødvendige
betingelser som må foreligge for at innflydelse skal kunne finne sted, og klargjøring av
metoder som kan måle og gradere innflydelsens styrke, omfang og varighet.
I det første kapitlet introduserer Hermerén seks former for innflydelse. Disse blir organisert i
dikotomiske par: kunstnerisk og ikke-kunstnerisk innflydelse, direkte og indirekte innflydelse,
positiv og negativ innflydelse (Hermerén 1975). Ikke-kunstnerisk innflydelse blir definert
som ekstern, for eksempel sosialt miljø og reiser. Et eksempel er Eugène Delacroix´ reise til
Marokko som øvet innflydelse på kunstproduksjonen. Den kunstneriske interaksjonen mellom
Georges Braque og Pablo Picasso i årene fra og med 1908 resulterte i kunstverk som har
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fellestrekk med hensyn til formspråk og ikonografi. Hermerén definerer denne typen
innflydelse som direkte og positiv. Indirekte innflydelse skjer via en tredje instans, og negativ
innflydelse består i at en kunster skaper antitetisk til en annen.
En mer dynamisk tilnærming til temaet innflydelse er formulert av Michael Baxandall. I
Patterns of Intention: On the Historical Explanation of Pictures (1985) har han viet et eget
tekstavsnitt til temaet. I ”Excursus against influence” reiser han spørsmålet om hvilken side
av interaksjonen som skal defineres som henholdsvis den aktive og passive part. Baxandall
utdyper dette slik (Baxandall 1985, 59):
If one says that X influenced Y it does seem that one is saying
that X did something to Y rather than that Y did something to X.
But in the consideration of good pictures and painters the second
is always the more lively reality.
Når man peker på Y fremfor X som den aktive part, blir ordforrådet utvidet langt ut over hva
begrepet innflydelse betegner. Baxandall setter opp en lang ordliste som indikerer forskjellige
muligheter: appropriere, sitere, låne, stjele, trekke på, parafrasere, absorbere, forenkle,
misforstå, referere til, reagere på, respondere, parodiere, fordreie, redusere, kontinuere,
omformulere osv.
I et eksempel lar Baxandall Paul Cézanne være X og Pablo Picasso Y. Baxandall fremhever
Picassos aktive rolle, fordi han betraktet Cézannes malerier som en ”verktøykasse” hvor han
kunne finne ”redskaper” til å løse sitt eget kunstneriske problem. Konklusjonen er at Picasso
forholdt seg aktivt, instrumentelt og målrettet til de løsninger som Cézannes malerier kunne
tilby (Baxandall 1985, 61).
”Påvirkning”, sier Lars Olof Larsson i ”Nordens konst och Tyskland kring sekelskiftet 1900”,
betyr ikke at en sterkere part setter sitt preg på en svakere part, men at den kunstner som
fascineres av en annen kunstners verk, faktisk spiller den aktive rollen. Larsson formulerer et
problemstillende perspektiv og en metodisk fremgangsmåte som jeg skal anvende i denne
avhandlingen (Larsson 1994, 64):
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Vad vi behöver är beskrivningar och analyser som försöker se
konstnärerna – även de unga på sina första utlandsresor - som
aktiva parter i ett komplext rollspel och som försöker se
konstverken som resultat av en mångfacetterad bearbetning av
intryck och impulser av många slag, en bearbetning, som
omfattar både att anamma och att förkasta, att försöka efterlikna
och att variera etc.
Denne undersøkelsen er primært rettet mot verkene. Et større antall malerier blir omtalt i
teksten. Men resonnementet bygger på et mindre utvalg som blir analysert mer inngående.
Blant disse er Morgen (1884), Det syke barn (1885-1886), Natt i Saint-Cloud (1890), Vårdag
på Karl Johan (1890), Rue Lafayette (1891), Melankoli (1892), Ved ruletten i Monte Carlo
(1892), Syk stemning ved solnedgang. Fortvilelse (1892), Aften på Karl Johan (1892) og
Visjon (1892). Med unntak av Døden i sykeværelset (1893) er alle verk som er del av
analysematerialet, utført før årsskiftet 1892-1893. Analysene av det enkelte verk i
komparative sammenstillinger består av beskrivelse, analytisk undersøkelse av formale
komponenter, samt tolkning av motiv og kunstnerisk helhet. Tolkningene er gjenomført med
hjelp av tolkningsinstrumenter som jeg henter fra et visst antall kunsthistorikere og
teoretikere.
Metodisk og med hensyn til disposisjon er avhandlingsteksten bygget opp rundt et sett av
komparative analyser som gjennomføres ut fra et kronologisk system. De komparative
analysene mellom et arbeid av Munch og en annen kunstners verk blir realisert trinnvis, men i
enkelte tilfeller omfatter sammenligningsgrunnlaget arbeider av flere malere. Dessuten blir
Munchs egne verker sammenlignet med hverandre. Hensikten er å beskrive og presisere den
kompliserte veien mot et moderne kunstuttrykk som innbefatter franske impulser.
Men påvisbar ”likhet mellan två verk av olika konstnärer representerar bare ett kriterium på
reception”, bemerker Larsson i den omtalte artikkelen (Larsson 1994, 64). Som supplerende
materiale kommer forståelse for den kulturelle situasjon og det nettverk av relasjoner som
den enkelte beveget seg i. Larsson peker på noen underforståtte momenter som bør
kartlegges: Bestemte byers popularitet og disse byenes utstillingsliv og
utdannelsesmuligheter, og Larsson inkluderer også ”helt prosaiskt, levnadskonstnarderna”
blant de relevante faktorer som bør belyses (Larsson 1994, 64).
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I tilslutning til Lars Olof Larssons forskningsmessige behovsanalyse, som foreskriver en
kompleks beskrivelses- og tolkningsmodell, vil jeg se Munch i Kristiania og på de aktuelle
destinasjoner i utlandet som en søkende kunstner og betrakte de kunstneriske resultatene som
utslag av en mangefasettert bearbeidelse av forskjellige inntrykk og impulser, som tar hensyn
til at bearbeidelsen både er et forsøk på å etterligne eller forkaste, variere eller videreutvikle
(Larsson 1994, 64).

1.8.3 Kontekst
I denne monografien prøver jeg å besvare det spørsmålet som John House definerer som det
sentrale i kontekstuelle studier. I Impressionism. Paint and Politics presiserer han spørsmålet
slik (House 2004, 1):
The central question that we need to ask about any work of art is
what it meant to make a work in that way, at that date, and in,
and for, that particular context.
Med kontekst siktes det til den ”bakgrunnen” et kunstverk settes opp mot for at
kombinasjonen av verk og den sammenheng det plasseres inn i, de verkseksterne forhold, skal
etablere mening. Med kontekst henspilles det på den kompliserte personlige, historiske,
kulturelle, politiske og estetiske sammenhengen som kunstverket inngår i, og som det kan
antas at opphavspersonen blir påvirket av i sin måte å utføre det på. Et omdiskutert spørsmål
er hvordan en slik historisk og sosial kontekst kan etableres og avgrenses, samt gis
troverdighet (Lothe, Refsum & Solberg 1999, 131).
Richard Shiff minner i ”Art History and the Nineteenth Century: Realism and Resistance” om
at definisjonen av historisk ”kontekst” varierer i henhold til det problemstillende perspektivet
(Shiff 1988, 27):
It should be remembered, however, that the defninition of
historical ”context” has always varied and is itself an indication
of interests: for the biographer, context may mean only what an
artist saw or where he sold his works; for the social historian, it
may mean what was available to be seen or which market
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strategies were to be exploited; and for certain semiologists and
certain marxists, the study of context may involve determining
what modes of seeing were operative at a given time and in a
given representation, and what communicative social relations
could be signified through a given mode of artistic production
and exchange.
Kontekstualisering er mye benyttet i Munch-forskningen, særlig i den delen av forskningen
som neddemper den biografiske dimensjonen og som plasser produksjon og produsent inn i
”større kulturelle formasjoner” (Berman 2008b, 1280; Berman 1994, 46). I denne
avhandlingen er det lagt vekt på å trekke inn den verkseksterne konteksten i analysen og
tolkningen av verkene. Det gjelder spesielt analysen av Det syke barn, Syk stemning ved
solnedgang. Fortvilelse og Aften på Karl Johan. I analysen av andre verk er den
meningsskapende sammenhengen mellom formale og innholdsmessige elementer, det vil si
den verksinterne konteksten, belyst og vektlagt. Men i flere tilfeller veksles det mellom
verksintern og verksekstern kontekstualisering, og mellom noen av de kontekstuelle
perspektiveringer som Shiff tegner opp som muligheter.

1.8.4 Resepsjonshistorie og appropriasjon
I ”The Work of Art and Its Beholder. The Methodology of the Aesthetic of Reception”
vurderer Wolfgang Kemp resepsjonshistorie og resepsjonsestetikk som nærliggende
disipliner, som likevel er forskjellige på sentrale punkter. I motsetning til resepsjonsestetikk
dreier resepsjonshistorie seg om faktisk resepsjon og reelle resipienter. De ulike varianter av
resepsjonshistorisk praksis ”are aimed at people, real beholders, be they artists who
appropriate the work of their predecessors, the critics who examine their productions, the
collector who purchase them, or simply the observers whose optical reactions are directed to
the work of art” (Kemp 1998, 182-183).
Som det fremkommer av det siterte partiet, skiller Kemp mellom forskjellige tilnærminger til
resepsjonshistorisk praksis, hvorav enkelte er aktuelle i denne avhandlingen. Én praksis dreier
seg om skriftlige reaksjoner i form av offentlig kunstkritikk, private brev eller litterære
skildringer. Reaksjoner på Munchs verker i form av omtaler eller kritikk i aviser og
tidsskrifter er blitt undersøkt av enkelte forskere systematisk og i relasjon til bestemte
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saksforhold, eksempelvis separatutstillingen før den første Berlin-reisen (Rambjør 2006). Men
denne avhandlingen tar ikke mål av seg til å gi en kvantitativ redegjørelse for avisresepsjonen
i perioden frem til høsten 1892, men er mer basert på å aktivere et utvalg publiserte tekster
som blir ansett som særlig saksrelevante. Andreas Aubert, Christian Krohg, Erik Werenskiold
og Frits Thaulow er sentrale bidragsydere. I deres tekster om Munchs arbeider finner man
tydelig formulerte smakspreferanser og erfaringsbasert innsikt i interaksjonen mellom kritikk
og kunstproduksjon.
Skjønnlitterær resepsjon er begrenset når det gjelder Munchs verker, men Vilhelm Krags dikt
”Nat. Maleri av Edv. Munch” er en produktiv respons på Natt i Saint-Cloud, 1890 (ill. 48),
(Krag 1891, 34-39).
En annen variant av resepsjonshistorisk praksis dreier seg om kunstnere ”who appropriate the
work of their predecessors” (Kemp 1998, 182-183). Robert S. Nelson bemerker i
”Appropriation” at anvendelsen av begrepet appropriasjon i faget kunsthistorie er av nyere
dato. Appropriasjon er langt på vei utbyttbart mot ord som lån, innflydelse og påvirkning,
men appropriasjon vektlegger særlig det aktive og formålsrettede i den appropriative handling
(Nelson 1996, 162). Dette synet er i tråd med Kemps, som anbefaler å forfølge ”the migration
and transformation of artistic formulas through different artistic contexts and historical
periods” (Kemp 1998, 181). Det er produktivt å analysere de forskjeller som uunngåelig
oppstår mellom ”the original” og senere ”after-images” (Kemp 1998, 181). Kemp skriver at
”kreativ misforståelse” (”creative misunderstanding”) ikke bare er noe som kan finne sted,
men ”given specific historical circumstances, it is both a deliberate and a necessary attitude”
(Kemp 1998, 181).
Gjennom denne avhandlingen blir Munchs verker holdt opp mot verker av norske og franske
malere, samt enkelte andre malere som springer ut fra andre nasjoner. Som omtalt tidligere er
det en målsetning å redegjøre for de motiviske, tekniske og estetiske eksemplifiseringer som
forskjellige kunstnere utviklet, og som forelå som impulsmuligheter og løsningsmodeller. For
å formulere et eget kunstnerisk uttrykk, var Munch tilbøyelig til å appropriere deler eller
helheter fra kollegenes verker, men samtidig fordreie forståelsen. Hans tolkning av
impresjonisme som uttrykksstil er et typisk eksempel. Fenomenet ”det uferdige” er et annet.
Den ”kreative misforståelse” er således et fenomen som blir undersøkt med hensyn til Munchs
arbeider.
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1.8.5 Litteratur – maleri
I analysen av maleriene blir skjønnlitterære tekster av Munch og andre forfattere anvendt til å
belyse bestemte sammenhenger eller som bevismidler i argumentasjonen. Den tverrfaglige
tilnærmingen blir dels begrunnet med henvisning aktuell forskning og dels til periodens
aktører som ofte var aktive både som forfattere og bildende kunstnere, eksempelvis Christian
Krohg. Enkelte skjønnlitterære forfattere hadde inngående erfaring med billedkunst og
malere, eksempelvis Arne Garborg og Guy de Maupassant.
I ”Degas and the Literature of his Time” omtaler Theodore Reff samspillet og gjensidigheten
mellom skjønnlitteratur og malerkunst i de siste tiårene av 1800-tallet på denne måten (Reff
1970a, 575):
No other artist´s career illustrates more vividly than Degas´s the
history of that troubled yet fruitful marriage of painting and
literature in the second half of the nineteenth century which,
despite the partners´ frequent avowals of independence and
occasional liaisons with other arts, seems in retrospect to have
been one of the essential features of the period.
Maleriet som fulgte etter impresjonismen forstår flere kunsthistorikere i sammenheng med
skjønnlitteratur og kunstkritikk. Sven Lövgren benytter et sammensatt kildemateriale i sine
analyser av fransk symbolisme og modernismens fremvekst. I The Genesis of Modernism.
Seurat, Gauguin, van Gogh and French Symbolism in the 1880´s setter han seg som oppgave
”to unravel the tangled web of relations that existed between the various representatives of art
and literature” (Lövgren 1959, xiii).
Også blant norske kunsthistorikere er den produktive forbindelsen mellom skjønnlitteratur og
malerkunst erkjent, dels som et empirisk faktaforhold og dels som et oppslag til tverrfaglige
undersøkelser. I Edvard Munch og hans samtid vier Jens Thiis et helt kapittel til Munch og
hans skjønnlitterære interesser. Men selv om Thiis trekker frem et knippe forfattere, begrenser
han Munchs litterære orientering og hovedfokus til Henrik Ibsen (Thiis 1933, 122):
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Skal jeg [Thiis] sammenfatte hvad jeg ovenfor har anført om
Munchs ”litterære påvirkninger”, vil jeg gjøre det med et eneste
navn: IBSEN.
I Edvard Munch. Modningsår. En studie i tidlig ekspresjonisme og symbolisme (1960)
anlegger Ingrid Langaard et bredere perspektiv på temaet fiksjonslitteratur og maleri. I
monografiens forord minner hun om relasjonens viktighet (Langaard 1960, Forord):
Det var naturlig at en slik kunstoppfatning [den symbolistiske]
fikk tilknytning til litteraturen. Mellom kunstartene fant der sted
en vekselvirkning som ga seg utslag innen mange områder av
kunst- og kulturliv.
I Kristiania i 1880-årene personifiserte Christian Krohg det angitte tema, nemlig
vekselvirkningen mellom roman, dikt og maleri, inklusive de interne stridigheter som et felles
autonomt felt for malere og forfattere kunne utløse (Bourdieu 2000, 204, 212). Ved siden av
virksomheten som billedkunstner var Krohg aktiv som skjønnlitterær forfatter og
kunstkritiker, over tid også som journalist (Alsvik 1953, 39-52). I Om den bildende kunst som
led i kulturbevægelsen (1886) drøfter han forbindelsen mellom maleri og skjønnlitteratur.
Eksemplet er maleriet Albertine i politilegens venteværelse (1886-1887) og romanen
Albertine (1886). Som både forfatter og billedkunstner var Krohg i en unik posisjon til å
vurdere kunstartenes forskjeller og likheter. Sammenligningen av mediene, som et ekko av
renessansens Paragone-debatt, gjelder deres evne til å respondere på samtiden. Maleriet har et
fortrinn, fordi det dreier seg om en momentan og (tendensielt) romlig fremstilling fremfor en
lineært og temporalt fortalt handlingsrekke. Realismen og naturalismens romaner er alt for
deskriptive og detaljerte, og kommer til kort overfor maleriet, hevder Krohg (Krohg 1886, 8).
Derimot sidestiller han det impresjonistiske maleris skisseteknikk og impresjonistiske
noveller, eksempelvis av Guy de Maupassant.
Munch delte neppe Krohgs samfunnsengasjement. Derimot siktet hans maleriske og litterære
aktiviteter mot noe av den samme tosidigheten som Krohg drev på med. Som Arne Eggum
omtaler i Edvard Munch. Livsfrisen fra maleri til grafikk stod det visuelle og det litterære som
to sider av samme sak (Eggum 2000, 11). Dessuten var Munch dagbokforfatter, eller rettere
skrev tekster som beveger seg i grenselandet mellom selvbiografi og fiksjon (Glosli 1995,
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112-123). Disse tekstene blir tolket av flere Munch-forskere som parallelle til de maleriene
som inngår i det prosjektet som Munch etter hvert kalte Livsfrisen (Eggum 1995, 77).
De prosalyriske tekstene som Munch skrev i henholdsvis Saint-Cloud (1889) og Hamburg
(1891), er sentrale eksempler på forfatterskapets viktighet. Prosadikttradisjonens opprinnelse i
Norge blir tilkjent Knut Hamsun, Vilhelm Krag og Sigbjørn Obstfelder. Men Munch var like
tidlig ute som disse forfatterne med prosadikt, det vil si tekster som sjangermessig står i en
mellomposisjon mellom prosa og lyrikk (Grøtta 2009, 151).
At malere som Krohg og Munch skrev forskjellige teksttyper, er periodetypisk og bekrefter
hva Theodore Reff poengterer, nemlig at ”the history of that troubled yet fruitful marriage of
painting and literature in the second half of the nineteenth century […] seems in retrospect to
have been one of the essential features of the period” (Reff 1970a, 575). En tilsvarende
tankegang angående ”gjensidig hjelp” kunstartene imellom blir tatt opp av Teddy Brunius i
Mutual Aid in the Arts. From the second Empire to Fin de Siècle (Brunius 1970, 211).

1.8.6 Det moderne livs maler
I The Painting of Modern Life. Paris in the Art of Manet and his Followers (1985) setter T.J.
Clark seg som mål å gjøre rede for modernismen, eller rettere sagt beskrive de omstendigheter
som gjorde moderne kunst mulig. Det er ikke tilstrekkelig å konstatere, skriver Clark, ”that
the terms of modernism and the facts of Parisian life are somehow linked” (Clark 1985, 14).
Med denne uttalelsen distanserer Clark seg fra de kunsthistorikere som forklarer stil og
ikonografi som en funksjon av tid og sted. Clark betrakter heller disse momentene som en
funksjon av de dominerende klassers ideologi, og som resultat av publikums reaksjoner. Clark
presiserer bokens problemstilling slik (Clark 1985, 15):
I wish to show that the circumstances of modernism were not
modern, and only became so by being given the forms called
’spectacle’.
Salmonsens Konversations Leksikon definerer ”spektakel” som ”Skuespill” og
”Spektakelstykke” som en folkelig komedie med stort ytre apparat og grove virkninger
(Salmonsen 1915-1930, b.21, 1086). Substantivet ”spektakel” er ikke lenger i vanlig bruk i
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moderne norsk, derimot inngår adjektivformen ofte i uttrykk som fremhever noe eksepsjonelt,
som i ”spektakulær forestilling”. På fransk har derimot ordet ”spectacle” vanlig
bruksfrekvens. Baedekers guidebok for Paris 1894 omtaler et utested som tilhørte kategorien
”Spectacles divers”, og dette underholdningsetablissementet tiltrakk seg et blandet publikum
(Baedeker 1894, 30).
Clark operasjonaliserer ”spectacle” og ”spectacular society” for å beskrive og karakterisere de
sosiale endringer og særlig de former disse fikk som følge av byfornyelsen som Paris
gjennomgikk i årene ca. 1860-1880 (Clark 1985, 9). Renovasjonen av det sentrale Paris ble
ledet av baron Georges-Eugène Haussmann. Etablerte områder for småindustri og boliger ble
sanert til fordel for fortauer, rette gateløp og brede avenyer. Det ble innført regler for ensartet
byggehøyde og fasadeutformning. Økende befolkningsvekst krevde flere boenheter,
vanntilførsel og avløpssystemer. Ny infrastruktur ble implementert, inklusive broer, toglinjer
og jernbanestasjoner, og det ble bygget sykehus, skoler og opera i tillegg til varemagasiner,
plasser, parker og botaniske hager.
Et underliggende premiss i Clarks resonnement er den substansielle endringen av økonomisk
og sosial art som fant sted. Før moderniseringen bestod bykjernen av integrerte boligområder
og håndverksindustri. Moderniseringen førte til funksjonsdeling og oppsplitting av den
private og offentlige livssfære. Service- og forbrukskultur erstattet gradvis den gamle sosiale
orden. Byfornyelsen balanserte klassestruktur og enkeltindividers relasjoner til hverandre og
naturen på en ny måte. Det tradisjonelle hverdagslivet i Paris ble ”kolonisert” av det
spektakulære konsumentsamfunnet (Clark 1985, 9). ”Haussmanniseringen” var ikke bare ”a
matter of mere cultural and ideological refurbishing but of all-embracing economic change: a
move to the world of grands boulevards and grands magasins and their accompanying
industries of tourism, recreation, fashion, and display – industries which helped alter the
relations of production in Paris as a whole” (Clark 1985, 10).
De spektakulære fenomener (turisme, underholdning, mote, varehus) kom til å spille en
dominerende rolle i den økonomiske omfordeling og omlegging av sentrumsgatene i Paris. I
moderniseringsprosessen ble gamle og nye livsformer blandet, og Clark viser til at
byfornyelsen, paradoksalt nok, førte til at byen ble ”rendered illegible”, et forhold som ble
registrert i den impresjonistiske oppløsningen av det tredimensjonale billedrommet (Clark
1985, 47).
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Som Richard Shiff bemerker i antologien 12 views of Manet´s Bar, blir det blant forskere
argumentert for at den moderniseringsprosessen som fant sted i Paris i annen halvdel av det
nittende århundre, foregrep tilsvarende økonomisk og sosial endring i andre europeiske byer
(Shiff 1996, 1). Kristiania, som var under kontinuerlig ombygging i den aktuelle perioden,
kan innlemmes her. Hovedgaten Karl Johan var paradestrøk for byens etablissement og
maktapparat. Det kongelige slott og stortingsbygningen, universitetet og næringslivets
kontorer og forretninger, samt restauranter og hoteller ble forbundet av dette gateløpet. Mot
kvelden skiftet gatens sosiale liv og de spaserendes sosiale sammensetning, og gaten ble scene
for nattlivets marginale skikkelser (Hamsun 1893, 8). I flere malerier portretterte Munch
denne gatens spektakulære skiftninger mellom dag og natt. Vårdag på Karl Johan (1890)
handler om Kristianias hovedgate som promenadestrøk for byens ulike sosiale grupper som
befinner seg på forskjellig avstand til de spektakulære fenomener (ill. 100). I Aften på Karl
Johan (1892) er det byens fremmedgjørende effekt som fascinerer (ill. 46).
De mange former for kommersialisert underholdning som oppstod i de siste tiårene av 1800tallet, var instrumentelle i klassedifferensieringen, og den klassen som vokste frem som synlig
gruppe var petite bourgeoisie, som antok ”spectacular form” (Clark 1985, 238).
Populærkulturelle evenementer, eksempelvis café-konserter, ble arrangert for et publikum
som i stor grad var rekruttert fra småborgerlige konsumenter; ”a fiction of working-class ways
of being was put in place alongside a parody of middle-class style, the one thus being granted
imaginary dominion over the other” (Clark 1985, 238). Munchs maleri Kabaret (1885-1886)
kan visualisere Clarks poeng her: ”at sociale identiteter er under forhandling” (Larsen 2012,
141), (ill. 92).
Forståelsen av endringenes art og virkemåte bestemte hvordan malerne fremstilte de
spektakulære og kommersielle underholdningstilbudene, og hvordan publikum og kritikere
responderte på maleriene. Integreringen av det moderne i maleriet, som i snevrere forstand er
karakterisert av kunstnernes selvbevissthet omkring virkemidler, blir i bredere forstand
knyttet til hvordan individer og grupper posisjonerte seg eller ble posisjonert i det hierarkiske
tegnsystemet som utgjorde den nye og spektakulære sosiale verden.
Clark konstaterer i innledningen av The Painting of modern Life at ”the form of the new art
[”Manet and his Followers”] is inseparable from its content”, og at kunsten endret karakter i
de årene Paris gikk fra et tradisjonelt til et spektakulært bysamfunn (Clark 1985, 5).
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Endringen kan best beskrives, sier Clark, ”as a kind of scepticism, or at least unsureness, as to
the nature of representation in art” (Clark 1985, 10).
Etter Gustave Courbet holdt malere fast ved den malte flatens to dimensjoner. Konstateringen
av dette, sier Clark, må bli etterfulgt av et spørsmål om hvorfor flatens bokstavelige faktum
fortsatte å fascinere så mange malere (Clark 1985, 12):
How could a matter of effect or procedure seemingly stand in
for value in this way?
Clark antyder noen svar. Når det todimensjonale ble fremholdt som en verdi i seg selv, må det
for malere fra Manet til Cézanne ha stått for noe spesifikt. Flatheten ble tillagt sammensatte
kvaliteter som ble hentet utenfra kunstens område. Det todimensjonale ble forstått som en
metafor for det folkelige, ”flatness was imagined to be some kind of analogue of the
’Popular’” (Clark 1985, 13). Flatheten i en pastos overflate utført med grove pensler, kunne
konnotere fysisk, håndverksmessig arbeid, eller flatheten kunne betegne modernitet, som i en
plakat, en annonse for klær eller et fotografi. Flatheten var i spill ”as an irreducible, technical
fact of painting” (Clark 1985, 13).
Clark legger til grunn at Manets malerier i utgangspunktet er representasjoner av de motiver
han satte seg fore å gjengi. Men i de tilfeller representasjonen avviker fra optisk rasjonalitet,
som i Un Bar aux Folies-Bergère (1882), må det skyldes visuell oversettelse av de anomalier
som han ble konfrontert med i den sosiale virkeligheten. Det sentrale moment i Clarks analyse
av Un Bar aux Folies-Bergère gjelder den sprikende relasjonen ”between a formal
arrangement of this type and the actual subject, the bar and the barmaid” (Clark 1985, 252).
De kompositoriske teknikaliteter skjerper det usammenhengende i behandlingen av speilflate,
bardame, bargjest og potensiell betrakter. Clark summerer dette opp slik (Clark 1985, 252):
But at least they [spørsmålene omkring hvorfor speilet blir
behandlet som det blir] proceed from what seems to me [Clark]
the plausible hypothesis (on which this book as a whole is based
[The Painting of Modern Life]) that inconsistencies so carefully
contrived must have been felt to be somehow appropriate to the
social forms the painter [Manet] had chosen to show.
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Tilsvarende resonnement kan gjelde for Munchs del. Avvikene fra det naturalistisk-figurative
grunnsynet ble holdt som klanderverdig av samtidens kolleger og skribenter. Det ”uferdige”
ved Munchs stil ble kritisert. Men Munch hevdet at avvikene hadde sin årsak i hva han faktisk
observerte i det moderniserte Kristiania eller andre steder, som Rue Lafayette (1891), hvor en
betraktende flanør prøver å overskue det urolige gatebildet som er i konstant bevegelse (ill.
101).

1.8.7 Ironi, satire, karikatur
I The Painting of Modern Life siterer Clark sluttlinjene i Stéphane Mallarmés ”The
Impressionists and Edouard Manet” (1876), hvor Mallarmé sier at malerens oppgave består i
”an original and exact perception which distinguishes for itself the things it perceives with the
steadfast gaze of vision restored to its simplest perfection” (Clark 1985,11). Clark kritiserer
utsagnet som lite dekkende for den kunst Manet faktisk skapte, og at ”the steadfast gaze”
heller ble skiftet ut med konstant usikkerhet, som nærmest ble en egen estetikk, og som
dessuten fikk sin egen ”talestol” i de mange symbolistiske kunsttidsskriftene som ble publisert
i Paris i de siste årene av 1880-tallet. Denne kunstkritikken favoriserte ”the not-known, the
not-arranged, and the not-interpreted”, og Clark presiserer videre hva den symbolistiske
kunstkritikken applauderte (Clark 1985, 12):
Art seeks out the edges of things, of understanding; therefore its
favourite modes are irony, negation, deadpan, the pretence of
ignorance or innocence. It prefers the unfinished: the
syntactically unstable, the semantically malformed. It produces
and savours discrepancy in what it shows and how it shows it,
since the highest wisdom is knowing that things and pictures do
not add up.
På grunnlag av verkene kan man slå fast at også Munch må ha erkjent at ”the steadfast gaze of
vision” kom til kort overfor en moderne og flytende virkelighet. Det uferdige og fragmenterte
fikk fotfeste, og Munch integrerte karikaturens virkemidler som erstatning for det deskriptive.
Allerede tidlig på 1880-tallet arbeidet han med karikaturens grafiske uttrykksmuligheter
(portrait charge). Munch moret seg over å fremstille eldre kolleger som lattervekkende
skikkelser eller utførte komiske tegninger som maltrakterte andres kunstverk (ill. 78, ill. 79).
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Det lett fordreide og komiske i utseende og kroppsspråk er et sidetema ved enkelte portretter,
som det av Ludvig Meyer (1892). Verk som Visjon (1892) og Kabaret (1885-1886) er
komplekse, siden de som henholdsvis parodi og sosial satire både formidler noe for egen
regning, men samtidig refererer til og kommenterer verkseksterne saksforhold (ill. 63, ill. 93).
I samtidens Kristiania stusset flere kritikere over det karikaturaktige formspråket og det
parodiske, satiriske eller ironiske som heftet ved Munchs malerier (Mørstad 2007, 148).
Visjon og Munch selv ble dessuten objekt for Olaf Krohns satiriske utlevering i
vittighetsbladet Vikingen 1892 (ill. 77). Olaf Krohn var en viktig leverandør av karikaturer til
Vikingen. Dette ukemagasinet inneholdt tekster og illustrasjoner som formidlet politisk og
sosial satire, folkelige anekdoter og vitser. Modellen for utgivelser som dette var den
illustrerte presse i Paris, som økte i antall og omfang i det nittende århundre (Eitner 1990, 65).
I et spesialnummer av Art Journal 1983 summerer Judith Wechsler opp et sentralt poeng
angående karikaturens formale og funksjonelle aspekter, henholdsvis som overdrivelse av
fysiognomiske trekk og som satirisk, parodisk eller polemisk kommentar (Wechsler 1983,
317):
Both [Werner Hofmann, E.H. Gombrich] recognized that while
the heart of caricature is its messsage, its formal means have
much in common with modern art: linear shorthand, a
sophistication about graphic relationships, and an underlying
abstract element.
I monografien Toulouse-Lautrec. The Formative Years 1878-1891 omtaler Gale B. Murray
Toulouse-Lautrecs karikerende formspråk og satiriske motivbehandling. Karikaturens tendens
til forenkling, overdrivelse og utnyttelse av flaten er virkemidler som passet for kunstnere
som ble drevet av subjektive innfall (Murray 1991, 88-201). Det spontant skisseaktige og den
løse tegningen var i overensstemmelse med hvordan kunstnere som han erfarte moderniteten.
Man finner tilsvarende formspråk og holdning til motivene i flere av Munchs malerier frem
mot 1892. Det karikerende formspråket egnet seg godt til å fange opp heslige og vulgære
enkeltheter. Skissepreget er påtagelig, og ansikter og hender er redusert til grimaser eller tegn
som i en karikatur. Ved ruletten i Monte Carlo (1892) kan tjene som eksempel (ill. 53). Det
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groteske er en annen dimensjon, siden den bygger på evne til å etterligne og overdrive noe
som allerede finnes i naturen. I Strandmystikk (1892) er for eksempel rullestenen i fjæren gitt
et trollaktig ”måneansikt” (ill. 103).
I Visjon har Munch benyttet et annet virkemiddel som er kjent fra vittighetspressen: parodisk
appropriasjon. Overføring av et motiv som opprinnelig tilhørte de seriøse motiver, som hos
romantikkens diktere eller Theodor Kittelsen (ill. 76a, ill. 76b), til en parodisk anvendelse i en
karikatur, utløste latter blant lesere av Vikingen, men trigget sinne hos kritikere og publikum
da Munch stilte Visjon ut på separatutstillingen høsten 1892.

1.8.8 Terminologi
I denne teksten anvender jeg begreper som har utbredelse og vanlig bruksfrekvens i faget
kunsthistorie, og som benyttes til å beskrive, karakterisere og kategorisere mangfoldigheten
innenfor den aktuelle periodens formspråk og motivtyper. Som det vil fremkomme, blir
definisjonskriterier og anvendelsen i denne avhandlingen forankret i faglitteraturen.

Idealisme:
I boken Kunstretninger. Sex Forelæsninger definerer Marcus Jacob Monrad det idealistiske
ståsted (Monrad 1883, 72-73):
Og vi, som idethele see paa Tilværelsen med et idealistisk-forsonet
Blik og navnlig troe at have Syn for hvad vi have kaldt den indirecte
Idealitet, vi som altsaa overhoved selv under al menneskelig
Skrøbelighed gjerne ville faae Øie paa Glimt af det Guddommelige,
Gode og Skjønne, som skjuler sig derunder, vi ere da ogsaa tilbøielige
til selv under Kunstens Skrøbeliged og Forvildelser ikke at tabe Synet
for – eller ialfald dog Troen paa de bedre Elementer, der her blot af en
usund Tidsretning ere tilbagetrængte.
Begrepet estetisk idealisme dekker forståelsen av at kunstens oppgave er å løfte den enkelte
betrakter opp mot idealene. Denne forestillingskretsen baserer seg på at Det skjønne, Det
sanne og Det gode er aspekter ved den samme uoppløselige Enhet. Når man bedømmer et
maleri som skjønt, innebærer det samtidig at verket i dets formale og motivmessige utførelse
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er etisk uklanderlig; men hvis et bilde i sitt maleriske foredrag og motivvalg blir oppfattet som
uskjønt, setter man straks spørsmålstegn ved dets moralske gehalt. Idealismen smelter etikk
og estetikk sammen, ofte inklusive religion, ettersom mange, for eksempel Monrad, mente at
Gud var den høyeste instans i Det skjønnes, Det godes og Det sannes Treenighet (Moi 2006,
19).
Kunst som tilfredsstiller idealismens krav, streber mot allmenne tema som er forankret i
tradisjonell ikonografi, og er formulert i et formspråk som opprettholder kontakten med den
klassiske arv (Brandes 1879a). Munchs pensumlitteratur på skolen inneholdt tydelige
elementer av estetisk idealisme, og flere av hans lærere hadde slike preferanser (Bergh 1881).
Men idealismen ble aldri et dominerende imperativ i hans formative fase som kunstner.
En utdypning kan likevel knyttes til tolkningen av Munchs verker og relasjonen til idealisme.
I deler av Munch-litteraturen tolker man Munchs prosjekt på en allmennmenneskelig måte.
Gjennom å gi kunstnerisk uttrykk for de personlige prøvelser han gikk igjennom, tar Munch blir det hevdet - opp fellesmenneskelige problemstillinger som mange kan kjenne seg igjen i.
Støtte for denne tolkningen finner man i notater fra den senere delen av Munchs liv, hvor han
skriver at hans kunst er et forsøk på å finne forklaring på livets mening, og at han samtidig har
hatt til hensikt ”at hjælpe andre til at klarlegge sig livet” (MM, T 2794, MM, N 46). Arne
Eggum forklarer det allmennmenneskelige aspektet ved å henvise til at Munch i ”Jungs
forstand ’krystalliserer’ […] arketypiske bilder og symboler for menneskets dypeste
følelsesmessige opplevelser” (Eggum1995, 10). Eggum og andre forfattere som lanserer
tolkninger av det allmennmenneskelige slaget, samler hele Munchs kunstnerskap i dette
tolkningsperspektivet. Etter mitt skjønn står man i så fall i fare for å gjeninnføre idealismens
tankegang rundt det allmenne. Innenfor den tidsrammen denne avhandlingen har som
begrensning, er heller idealismen et normativt system som Munch distanserer seg fra.
Realisme:
I French Painting. Between the Past and the Present setter Joseph C. Sloane realisme i
kunsten omkring 1850 i sammenheng med sosiale endringer som ble preget av ”unsettled
social ideas, and of considerable intellectual experiment and uncertainty”, og han konkluderer
med at realistisk malerkunst i sin mest provokative form ikke varte lenger enn til 1857
(Sloane 1951, 73, 80).

54

I innledningskapitlet til Image of the People. Gustave Courbet and the 1848 Revolution
(1973) skriver T.J. Clark at årene omkring 1850 var helt spesielle (Clark 1999, 9):
For a while, […], the State, the public and the critics agreed that
art had a political sense and intention. And painting was
encouraged, repressed, hated and feared on that assumption.
Med hensyn til Gustave Courbet er et avgjørende moment i Clarks tolkning malerienes
forhold til publikum. ”For the artist”, skriver Clark, ”inventing, affronting, satisfying, defying
his public is an integral part of the act of creation” (Clark 1999, 15). Clark peker ut årene
1848 til 1856 som Courbets beste i kunstnerisk forstand, fordi det var i denne perioden at
publikum fungerte som kreativ instans i kunstproduksjonen (Clark 1999, 15):
[…] Courbet was an artist for whom the public was very much
present, richly, ambiguously defined: subject-matter and
spectactor, the mainspring of his art.
Den kvalitetsmessige forringelsen etter 1856 hadde mye å gjøre med bortfallet av det spesielle
publikummet (Clark 1999, 15):
But how and why it [”that public”] appeared at all, for that short
period, is the central problem of this book [Image of the People.
Gustave Courbet and the 1848 Revolution].
I Stilhed. En studie i Manets tidligt-moderne produktion i lys af Adornos æstetisk-teoretiske
bestemmelse af det moderne værk (1998) løfter Bente Larsen frem et annet moment i
definisjonen av realisme. Hun opererer med en definisjon av realisme som begrep og retning i
malerkunsten som kun inkluderer Courbet, og hvor realismen innenfor hans produksjon
primært er virksom fra 1849 til 1855 (Larsen 1998, 79).
I avhandlingen opererer Bente Larsen med et skille mellom komposisjon og konstruksjon. Det
kompositoriske prinsipp ligger bak det tradisjonelle verksbegrepet, det vil si organisering av
verkets innhold, former og farger i en harmonisk enhet. Larsen presiserer at det enhetlige ikke
bare dreier seg om forholdet mellom del og helhet som formale elementer i den totale
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komposisjonen, men inkluderer dessuten relasjonen mellom innhold og form. Denne
tankegangen går tilbake til italiensk renessanse, og komposisjonsbegrepet inngår som sentralt
element i den metafysiske estetikk (Larsen 1998, 69).
Konstruksjonsprinsippet er operativt når verkets form ikke lenger er påtvunget verket som en
”skabelon” (sjablon), eller når et ytre-estetisk innhold av religiøs eller politisk art ikke lenger
garanterer at verkets detaljer samler seg i en enhet (Larsen 1998, 71):
Denne proces af desintegration og opløsning af
billedkonventioner åbner for det tilfældige […]; kunsten bliver
et portræt af samfundet og ikke et udtryk for en metafysisk
virkelighed.
I faglitteratur med et annet siktemål enn det de omtalte forskere befatter seg med, blir
begrepet realisme satt inn i en epokal sammenheng. I Realism definerer Linda Nochlin
realisme som en historisk bevegelse i billedkunst og skjønnlitteratur som var virksom i
perioden 1840 til 1880. Frankrike var et kjerneland, men realismen utviklet seg parallelt og
med mange varianter ellers i Europa og USA. Nochlin sier realismens mål var ”to give a
truthful, objective and impartial representation of the real world, based on meticulous
observation of contemporary life” (Nochlin 1978, 13).
I The Realist Tradition. French Painting and Drawing 1830-1900 (1980) definerer Gabriel P.
Weisberg realisme på denne måten (Weisberg 1980, 1):
It was simply a name applied to those who sought to revitalize
the centuries-old artistic tradition of accurate, truthful recording
of the world and to give this tradition contemporary relevance.
Med hensyn til den eldre kunstneriske tradisjonen, som innebar eksakt og sannferdig
gjengivelse av den observerbare virkeligheten, og som inkluderte vanlige menneskers daglige
gjøremål, nevner Weisberg kunstnere som Caravaggio, Ribera, Velázquez, Chardin,
Rembrandt, de Hooch, Terborch og Vermeer. Weisberg hevder dermed at realismens første
generasjons malere ikke innebar en drastisk vending i forhold til tidligere. Den enkelte maler
måtte simpelthen samle seg om de synlige faktaforhold, og i samme åndedrag ”rediscover a
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visual tradition that linked him with the painters of reality from other times” (Weisberg 1980,
18).
Munchs maleri Det syke barn (1885-1886) blir av et flertall forskere betraktet som
ekspressivt, alternativt som en bearbeidelse av den impresjonistiske uttrykksstilen (ill. 11).
Samtidig er det bred enighet om at Munch har knyttet en kreativ forbindelse til Rembrandts
arbeider. Den mørke fargeholdningen og det relativt nøytrale og umoderne interiøret som den
syke befinner seg i, kan indikere tilknytning til en eldre tradisjon. Gitt at en slik tolkning er
korrekt, innfrir Munchs verk av en syk pike et sentralt kriterium i Weisbergs definisjon av
realismen: tilnærming til en bestemt malerisk tradisjon og sosial bevissthet (Weisberg 1980,
14).
Realistisk kunst blir kritisert for å være ”naiv” og vise for stor tillit til ”referansen”, det vil si
verkets kapasitet til å gjenspeile virkeligheten, skape representasjon og etablere illusjon. I
Realism argumenterer Linda Nochlin mot forståelsen av realisme som ”speiling av
virkeligheten” (Nochlin 1971, 14):
The commonplace notion that Realism is a ’styleless’ or
transparent style, a mere simulacrum or mirror image of visual
reality, is another barrier to its understanding as an historical and
stylistic phenomenon.
I The realist debate. A Bibliography of french Realist Painting, 1830-1885 legger Yvonne og
Gabriel Weisberg til at man i deler av faglitteraturen betrakter realismens malere ut fra et
formalistisk ståsted, ”as part of the path toward modernism” og at realismen er ”one of the
most important stages in the creation of a style appropriate to a new age” (Weisberg &
Weisberg 1984, x, xiii).
Monrad forstod realismen som idealismens motsetning, og han argumenterte for at realismen
delte seg i to separate løp, nemlig impresjonisme og naturalisme (Monrad 1883, 58-74). I
Norges kunsts historie i det nittende århundre definerer Lorentz Dietrichson betegnelsen
naturalisme som ensbetydende med ”den moderne franske Naturalisme baade i Kunst og
Literatur” og appliserer termen på Christian Krohgs kunstneriske produksjon (Dietrichson
1991 [1892], 168). I Det nye Norges malerkunst attenhundre og fjorten til nittenhundre.
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Kunsthistorie i grundlinjer omtaler Andreas Aubert naturalismen som 1880-årenes
dominerende kunstretning (Aubert 1904, 50-54). Men tendens til periodisering av termene
realisme og naturalisme kan observeres, for eksempel i Christian Krohgs artikler, hvor
realisme reserveres for hollandsk sjangermaleri på 1600-tallet og for maleriet som
umiddelbart fulgte etter romantikken, mens naturalisme anvendes om maleriet på 80-tallet og
frem mot symbolismen (Krohg 1920, b.1, 16, 27). For Krohg skiller detaljtettheten i
beskrivelser realismen fra naturalismen og impresjonismen.
Betegnelsen realisme blir i enkelte tilfeller anvendt i sammensetninger. Sixten Strömbom
introduserer termen antirealisme i Nationalromantik och radikalism. Konstnärsförbundets
historia 1891-1920. Han viser til at impresjonistene ikke lenger dannet en konsistent gruppe
med hensyn til farge- og formforståelse etter 1884. Det fant sted differensiering av det
kunstneriske uttrykk, som stilistisk ble betegnet med navn som neoimpresjonisme,
symbolisme og syntetisme. Forenklet, skriver Strömbom i innledningen til Nationalromantik
och radikalism, kan differensieringen betraktes i lys av den økende distansering fra
positivismens objektive syn på virkeligheten og subjektiveringen av sansning og
realitetsbegrep. Som estetisk konsekvens følger den ”successiva nedskrivning av kravet på
optisk natursanning” (Strömbom 1965, 1). Som tittel for denne situasjons- og endringsprosess
setter Strömbom ”Rörelser och motrörelser i fransk konst 1884-1914. Antirealismen”
(Strömbom 1965, 3).
Frem mot høsten 1892 mistet Munch troen på ”at man kan male noget som tilnærmelsesvis
ligner eller gir Naturen” (Krohg 1892, 24).
Naturalisme:
I ”Les Trois écoles contemporaines” (1863) introduserer Jules-Antoine Castagnary
betegnelsen den ”naturalistiske skole” (Harrison, Wood & Gaiger red. 1998, 412). På 1860tallet skjelnet man mellom to generasjoner, en eldre realistisk generasjon og en yngre
naturalistisk. De yngre naturalistiske malernes positivistiske målsetning var, i henhold til
Weisberg, ”to reflect reality scientifically, thereby conveying the tactile, visual truth, but also
mirroring the inner feelings of an individual and the influence of the milieu on that character”
(Weisberg 1980, 3).
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Da Munch besøkte Antwerpen og Paris 1885 og 1889, ble han eksponert for den type maleri
som Weisberg tar opp til undersøkelse i Beyond Impressionism. The Naturalist Impulse
(1992). Dette er en type kunst som hverken tilhører den akademiske tradisjonen eller
impresjonismen, men som likevel inneholder enkelte modernistiske kjennetegn. Weisberg
omtaler dette maleriet som ”internasjonal naturalisme”, siden den geografiske utbredelsen var
stor, med tidsmessig utbredelse fra slutten av 1870-årene og frem til Exposition Universelle,
Paris 1889 (Weisberg 1992, 8). Christian Skredsvigs Monte Aventino (1883), med den brede
flodens vannspeil og krusninger som senralt motiv, har flere kjennetegn som er
sammenfallende med internasjonal naturalisme (ill. 6).
Flere naturalister anvendte fotografi som hjelpemiddel. Motivene i slike malerier reflekterer
middelklassens daglige liv og gjøremål i de urbane sentra eller landlige omgivelser. Fargene
er lyse, og en sentral kunstnerisk problemstilling for enkelte malere er å integrere figurer i
landskapsrommet. Jules Bastien-Lepages malerier innfridde slike kriterier og hans malerier
var eksempeldannende, også for enkelte norske kunstnere, blant andre Christian Skredsvig og
Erik Werenskiold.
Juste milieu:
Blant Munchs malerier kan Vår (1889) stå som et tentativt eksempel på internasjonal
naturalisme (ill. 97). En annen tolkningsramme kan være juste milieu. I Edvard Munch og
hans samtid kritiserer Jens Thiis en av avisanmelderne i 1880-årene for å fare med ”justemilieu-snakk” (Thiis 1933, 151). Termen juste milieu ble både anvendt som kunstsosiologisk
kategori og som estetisk karakteristikk.
På 1880- og begynnelsen av 1890-tallet fantes det (minst) tre ulike grupperinger eller
strømninger innenfor internasjonal malerkunst som delvis overlappet hverandre, eller som
Margareta Gynning beskriver denne tredelingen (Gynning 1987, 53):
Den officiella konsten bestod av verk av juste-milieu-konstnärerna,
som blev den förmedlande länken mellan den traditionella och den
nya konsten och därmed hjälpte publiken att smälta tidens nya
konstriktningar.
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Impresjonisme og impresjon:
I ”Defining ’Impressionism’ and the ’Impression’” oppsummerer Richard Shiff at en
underliggende problemstilling samler seg om betegnelsen ”impression” (Shiff 1992, 184):
For the impressionist, as the name implies, the concept of the
’impression’ provided the theoretical means for approaching the
relation of individual and universal truth. The artists´
characteristic technical devices, such as accentuated
(’spontaneous’) brushwork and bright colour, are signs of their
practical application of the theory of the impression.
”Impression” denoterer kunstnerens perseptuelle inntrykk (av naturen), men også den
koloristiske og maleriske nedtegnelsen av dette inntrykket i et oljebilde. Shiff anfører at
inntrykket (eller sansningen) varierer fra kunstner til kunstner, i samsvar med individuelle
variasjoner med hensyn til fysiologisk og psykologisk tilstand - med andre ord temperament
eller personlighet (Shiff 1992, 187):
Whatever truth of reality is represented must relate to the artist
himself as well as to nature. Indeed, one might say that the artist
paints a ’self’ on the pretext of painting ’nature’.
I ”Impressionisterne” (1882) definerer Erik Werenskiold den sentrale problemstillingen som
impresjonistene arbeidet med på denne måten (Werenskiold 1882, 230):
De [impresjonistiske malere] søger at gjengive indtrykket –
l´impression -, det umiddelbare, momentane indtryk, naturen gjør på
os; med andre ord, tingene, ikke således som vi ved, at de er, men
således, som de ser ud.
Året etter at Werenskiolds artikkel stod på trykk, introduserte Marcus Jacob Monrad
Kunstretninger. Sex Forelæsninger (1883). Med hensyn til impresjonismen refererer Monrad
til John Stuart Mill. Den britiske filosofen hevder at ”vi erfare og kjende intet Andet, end vore
egne Fornemmelser”, altså at den ytre verdens fenomener bare er permanente sansemuligheter
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(Monrad 1883, 57). Monrad definerer impresjonismen som en retning ”der blot vil skildre
Øieblikkets Indtryk, Sandsningen, som den er i sin Flygtighed, ikke dens Gjenstand” (Monrad
1883, 57).
Forståelsen av impresjonismen som erfaringsbasert, subjektiv og relativ erkjennelse danner
hovedargumentet mot impresjonistisk kunst, som også ble rettet mot Munchs impresjonisme.
Å utfordre den skulpturale modellering med impresjonistisk relativisme stod for Monrad som
et angrep på idealismens estetikk (Monrad 1883, 56):
At male Gjenstande med en fast, bestemt udpræget Form, er allerede
en Art Idealisme, idet man forudsætter noget Uforanderligt som
liggende til Grund for den foranderlige Sandsning.
Som det vil fremkomme i de følgende analyser, avvek Munchs arbeider mer og mer fra ”en
fast, bestemt udpræget Form”.
Tableau, esquisse, étude, touche, tache:
I Impressionism. Paint and Politics (2004) definerer John House noen termer som ble anvendt
av franske malere (House 2004, 46). Termen tableau gjaldt et ferdig malt og utstillingsklart
lerret. Claude Monet anvendte termen esquisse for å beskrive et raskt utført arbeid som var
fullstendig i seg selv, men som ikke hadde den finish som kunne definere det som tableau.
Krohg omtaler i Om den bildende kunst som led i kulturbevægelsen at hvis man vil gjengi et
”Indtryk”, er en ”impressionistisk Farveskizze” det rette medium (Krohg 1920, b.1, 18).
En rask nedtegnelse av værlaget kalte Monet impression, eksempelvis Impression. Soleil
levant (1872). En mer kompleks term var étude. Monet brukte denne termen om arbeider som
han ikke anså som ferdige i absolutt forstand, men det skjedde likevel at han stilte ut et verk
som ble karakterisert som étude.
Da Munch presenterte Det syke barn (1885-1886) under tittelen Studie på Høstutstillingen
1886, utløste det negativ presseomtale (Woll 2008, b.1, 146). I en anmeldelse karakteriserer
Aubert maleriet som ”et kasseret, halvt udskrabet Udkast” (Aubert 1886, 9/11). Reaksjonen
dreide seg om hvorvidt en maler burde stille ut et maleri som i henhold til franske termer ikke
hadde blitt bearbeidet som tableau, men måtte bli betraktet som étude. Munch benyttet tittelen
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Studie som er sammenfallende med étude, mens Aubert introduserte termen ”Udkast” som
mer er i overensstemmelse med ébauche. Uansett er ferdighetskriteriet kjernen i diskusjonen.
Krohg konstaterer i ”Tredie Generation” (1889) at Munchs bilder som regel aldri er ferdige i
konvensjonell forstand, men de må anses som ”færdig […] fra hans Haand” (Krohg 1920, b.1,
191). Krohg plasserer dermed definisjonsmakten hos Munch.
House understreker at ”notation and self-expression” er grunnleggende i studiet av
impresjonistisk teknikk (House 2004, 146). Det synlige strøket, touche, var å forstå som et
fysisk spor som visualiserte kunstnerens personlighet og nærvær i den materielle billedflaten,
slik det er tilfellet i et flertall av Munchs arbeider fremover på 80-tallet og senere.
I Kristiania ble impresjonistisk metode omtalt som dekomposisjon. Impresjonistisk teknikk
som avsatte fargepunkter eller strekmønster ble karakterisert som ”klattet”, påføringsmåten
som ”Klattemethode” og impresjonistiske malerier som ”Klattemaleri” (Aubert 1884, 29/11,
Aubert 1887, 2/10). ”Klatt” eller ”flekk” korresponderer med det franske ordet tache, den ofte
tykt appliserte enkeltfargen. I en anmeldelse av Aften. Melankoli (1891) i Dagbladet
november 1891 legger Krohg merke til ”et par giftig grønne Flekker” som betrakteren kan
fortape seg i (Krohg 1920, b.1, 193). Den selvstendige ”flekken” eller ”klatten” som er mer
eller mindre fristilt fra det deskriptive, er et tilbakevendende moment i avisresepsjonen av
Munchs kunst.
I Svensk konst och svenska konstnärer i nittonde århundradet (1892) skjelner Georg
Nordensvan mellom ”impression vierge”, som han forstår som gjengivelsen av ”det friska
ögonblickliga intrycket”, og ”impression réfléchie” (Nordensvan 1892, 592-594). Med disse
franske betegnelsene stiller Nordensvan opp et skille mellom impresjonismens to faser eller
modi som kjennetegner to ulike generasjoner. Den yngste generasjonens bestrebelser
definerer han slik (Nordensvan 1892, 594):
Det gäller för dem ej endast att gifva en ögonblicklig framställning af
färgstämningen i ett motiv – det gäller att skildra verkligheten med
inträngande karakteristik, verklighetens yttre men också dess väsen
(”esprit des choses”).
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Nordensvan peker på et utviklingstrekk som også Munchs impresjonistiske malerier
eksemplifiserer, nemlig en tidlig og en senere, mer uttrykkspreget fase.
Japanisme:
I internasjonal litteratur anvendes den franske bokstaveringen ”japonisme” eller den engelske
”japonism”. Her brukes en fornorskning: japanisme. Med japanisme menes i generell forstand
japansk kunst og estetikk og den innflydelse den har fått på vestlig kunst. I deler av
faglitteraturen er man opptatt av de formale aspektene ved japanske tresnitt og den betydning
dette fikk for impresjonismen og postimpresjonismens kunstnere. De formale sider ved
japansk kunst er også et tema i denne avhandlingen, siden de oppfattes som mest relevante for
de maleriene av Munch som lar seg analysere langs slike linjer. Japanismen åpnet et alternativ
til klassisk kunst med hensyn til stilisering og formalisert, ren form. Wilhelm Worringer
forklarer dette temaet i Abstraktion und Einfühlung slik (Worringer 1959, 71):
Der Japanismus in Europa bezeichnet eine der wichtigsten
Etappen in der Geschichte der allmählichen Rehabilitierung der
Kunst als eines rein formalen, d.h. an unsere ästhetischen
Elementargefühle appellierenden Gebildes. Und er rettet uns
anderseits vor der naheliegenden Gefahr, die Möclichkeiten der
reinen Form nur innerhalb des klassischen Kanons zu sehen.
Nevrasteni - dekadanse – fin de siècle:
Mot 1890 ble ”nevrastenisk” benyttet som karakteriserende adjektiv for en bestemt type
kunst. ”Nevrastenisk” og ”nevrasteni” ble i Norge overført fra medisinsk til estetisk
anvendelse av kritikeren Andreas Aubert, som på sin side hentet betegnelsen fra
legetidsskrifter og den danske kunstkritikeren Karl Madsen (Madsen 1888, 105; Aubert 1890,
5/11).
Den raske sekundærbruken innenfor kunstfeltet har å gjøre med at nevrasteniske tilstander ble
diagnostisert og behandlet i økende grad utover på 1880-tallet ved flere kuranstalter i Norge,
som Laurviks Bad, Modums Kuranstalt og Sanatorium, Hankø Bad og Kystsanatorium og
Grefsen Vandcuranstalt (Lillestøl & Bondevik 2013, 661-665). Som begrep og diagnose ble
nevrasteni benyttet av en norsk lege for første gang i 1876, men utover på 1880-tallet øker
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bruksfrekvensen i årsberetningene til kur- og badeinstitusjonene, som ble rapportert i
fagtidsskriftene (Lillestøl & Bondevik 2013, 665).
Tretthet og diverse kroppslige plager var vanlige symptomer ved nevrasteni. Tilstanden ble
behandlet med hvile og skjerming fra de daglige påvirkninger og anstrengelser. Endring av
usunne spisevaner og avståelse fra inntak av alkohol var aktive deler av behandlingstiltakene.
Ved enkelte kuranstalter ble massasje og elektriske bad tatt i bruk i terapeutisk øyemed tidlig
på 1880-tallet. Den vanligste badeterapien ved norske kuranstalter var likevel av ikkeelektrisk natur (Lillestøl & Bondevik 2013, 663). Under et opphold på et behandlingssted i Le
Havre ved årsskiftet 1890-1891, ble Munch oppfordret til å ta svovelbad av en lege, et
terapeutisk opplegg som minner om praksis ved norske kursteder (Munch red. 1949, 96).
Kristine Lillestøl og Hilde Bondevik skriver i ”Nevrasteni i Norge 1880-1920” at nevrasteni
på et overordnet nivå ble tolket som et produkt av samtiden med sin ”forcerede Kamp for
Tilværelsen og sin Nydelsessyge, hvor alle Aarer lægges ud for hurtigst mulig at naa det mest
mulige”, som årsaksforklaringen lyder i Norsk Magazin for Lægevidenskaben 1886 (Lillestøl
& Bondevik 2013, 662).
Andreas Aubert, den ledende kunstkritiker i Kristiania, var velorientert i samfunnsspørsmål,
samt i dansk og fransk kunst og litteratur. Som profesjonell observatør grep han fatt i begreper
og karakteristikker som var i omløp i årene omkring 1890. Disse var ”dekadanse” og
”nevrasteni”. Edvard Munchs ”Temperament har mest af det neurasthene” og han tilhører en
gruppering av kunstnere med fine og sykelig følsomme nerver som kaller seg selv
”Dekadenter’”, skriver Aubert i 1890 (Aubert 1890, 5/11). Med dekadansebegrepet siktet
Aubert til en kompleks gruppe kunstnere, og han nevner navn som James McNeill Whistler,
Vilhelm Hammershøi, Pierre Puvis de Chavannes, Gabriel Max, Arnold Böcklin og Max
Klinger. Disse kunstnerne er alle ”Børn af en forfinet, overcivilisert Tid”, forklarer Aubert
(Aubert 1890, 5/11).
Når det gjelder Munch spesielt, nevner Aubert enkelte adferdstrekk som kjennetegnet ham
som dekadent nevrasteniker. Munch stilte ut malerier som ble regnet som ”uferdige”, som
Aubert kaller ”Raastof”, og han hadde hang til ”nydelsessyg Selvbeundring” (Aubert 1890,
5/11). Dessuten hadde Munch en stor begavelse ”med et indadvendt Grunddrag” og han
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demonstrerte ”en Foragt for Publikum, som ikke er sund, og som ikke virker heldig” (Aubert
1890, 5/11).
I utstillingskatalogen Sjælebilleder. Symbolismen i dansk og europæisk maleri 1870-1910
minner Peter Nørgaard Larsen om at kunst og kunstnere på slutten av det nittende århundre
var ”præget af det moderne liv og den splittelse, som fulgte med oplevelsen af den gamle
verdens sammenbrud” (Larsen et al. 2000, 11). I samtiden ble ”den gamle verdens
sammenbrud” registrert av Arne Garborg, som formulerer et utsagn i Trætte Mænd (1891)
som nettopp signaliserer behovet for en erkjennelse som kunne overskride positivismen og
avsløre falsk fremskrittsoptimisme (Garborg 1891, 283):
Fin de siècle. Underlige Tider. Verden staar foran en Vending igjen.
Jo mere vi faar vide, desto mere ser vi, at vi ingenting kan vide; det
eneste blir da at erkjende dette og søge Udveie andetsteds.
Internasjonalt og i Norge har det kommet flere studier om dekadansen, særlig avhandlinger
om skjønnlitteratur (Andersen 1992). I Dekadanse hevder Per Buvik at hverken “dekadanse”
eller “fin de siècle” er innarbeidet som “kurante litteraturhistoriske betegnelser” (Buvik 2001,
29). Han viser til at begrepet “dekadanse” er verdiladet og at forståelsen av begrepet i
samtiden var noe vag.
Buvik minner om at avantgarden på 1880- og 1890-tallet betraktet essaysamlingene til
Charles Baudelaire som en slags “dekadansens manifest” og hans diktsamlinger som poetiske
inspirasjonskilder (Buvik 2001, 30). Publiseringen av Baudelaires dikt og tekster i
skandinaviske tidsskrifter omkring 1890 dokumenterer samtidens interesse (Nylander 1990,
268; Baudelaire 1891; Baudelaire 1892).
Både Andreas Aubert, Rolf Thommessen og Jens Thiis innlemmer i sine respektive
oversiktsverk begrepet dekadanse for å karakterisere Munchs kunst (Aubert 1904, 90;
Thommessen 1904, 173; Thiis 1907, b.2, 427). Men til tross for en viss bruksfrekvens i
samtiden og den umiddelbare ettertid har begrepene ”fin de siècle”, ”nevrasteni” og
”dekadanse” aldri fått skikkelig fotfeste i norsk kunsthistorieskriving. Anvendelsen av disse
begrepene er også heftet med at de kritikere og kunstnere i samtiden som tok begrepene i
bruk, har sprikende oppfatninger om hva de står for. Når begrepene likevel blir benyttet i
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denne avhandlingen, henger det sammen med at termene faktisk ble anvendt i samtiden som
kritiske begreper og at begrepene handler om påvisbare forhold i og ved konkrete kunstverk
og prosadikt. Det samme resonnementet gjelder for bruken av Baudelaires essays og dikt fra
Les Fleurs du mal i analysen av Syk stemning ved solnedgang. Fortvilelse, 1892 (ill. 54) og i
gjennomgåelsen av prosadiktet som kunstform.
Symbolisme:
Litteraten Jean Moréas blir regnet som opphavsperson til betegnelsen symbolisme. Han
introduserte termen først i 1885, deretter i Le Figaro. Supplément littéraire 18. september
1886 (Harrison, Wood & Gaiger red. 1998, 1016). Moréas hevdet at symbolisme var en
dekkende karakteristikk for en bestemt tendens i samtidens litteratur som skilte seg fra
naturalismen. Albert Aurier omtalte malerisk symbolisme i ”Le symbolisme en peinture”
1891 (Harrison, Wood & Gaiger red. 1998, 966, 1025).
I Fra naturalisme til nyromantikk. En studie i norsk malerkunst i tiden ca. 1888-1895 (1934)
anvender Leif Østby betegnelser som ”blåmaleri” og ”stemningslandskap”, ”symbolisme” og
”syntetisme” (Østby 1934, 15). Perioden som helhet karakteriserer han som ”nyromantikk”, i
samsvar med Andreas Auberts begrepsbruk (Aubert 1904, 96-101). Aubert skiller ut
nittiårenes malere som egen gruppe. Fellesnevneren er fantasimotiver og ny-idealisme.
Arne Eggum er som Aubert og Østby moderat i sin anvendelse av betegnelsen symbolisme
som karakteriseringsverktøy. I Edvard Munch. Malerier, skisser og studier skriver han at de
brytninger man kan spore i Munchs kunst 1890-1892, står i sammenheng med overgangen fra
1880-årenes strømninger til ”ny-romantikk og symbolisme” (Eggum 1995, 83). Eggum
omtaler Visjon (1892) som et outrert symbolistisk maleri (Eggum 1995, 83).
I The Genesis of Modernism. Seurat, Gauguin, van Gogh and French Symbolism in the
1880´s (1959) sier Sven Lövgren at forståelsen av begrepet modernisme i 1880-årene
impliserte motstand mot det tradisjonelle kunstsyn, ”but gave at the same time scope for
symbolic theories of a modified kind” (Lövgren 1959, xiv). Lövgren viser videre til at
symbolisme kan bli tolket på flere måter, og han hevder at begrepet neppe fanger opp en
spesifikk kunstnerisk eller litterær stil. Symbolisme står heller for ”a series of attitudes that
became decisive for the artistic outlook of a particular period” (Lövgren 1959, xiv). At
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symbolisme lar seg best innsirkle ved å analysere bestemte historiske eksempler, er Lövgrens
poeng.
Betegnelsen impresjonist i sin opprinnelige og naturalistiske definisjon ble anvendt av
ledende kritikere omkring 1891 som ensbetydende med en maler som gjenga et rent sensorisk
inntrykk til forskjell fra en symbolist som etterstrebet å fremstille internaliserte ideer som via
analogi eller korrespondanse kunne fysisk manifesteres i et kunstverk. I henhold til Richard
Shiff var denne distinksjonen operativ da Albert Aurier i 1891 forklarte hvorfor Paul Gauguin
var mer symbolist enn impresjonist (Shiff 1986, 81).
I Cézanne and the End of Impressionism drøfter Shiff om det er mulig å skjelne mellom det å
uttrykke seg og det å reprodusere det man ser – ”if indeed one´s vision, as both impressionists
and symbolists held, expresses one´s individual temperament” (Shiff 1984, 49). Shiff viser til
at kjernebegrepene som ble drøftet av kritikere som Aurier, var temperament (tempérament),
natur (nature), følelse (émotion), inntrykk (impression), teknikk/uttrykksmidler (les moyens
d´expression), ideal (idéal) og virkning (effet) (Shiff 1986, 80-81). Følelse og inntrykk ble
oppfattet som interagerende resultater av temperament og natur (subjekt og objekt).
Teknikk/uttrykksmidler tjente som verktøy til oppnåelse av den kunstneriske målsetning.
Shiff anfører at den sene impresjonisme og symbolismen kan bli forstått som analoge teorier
eller uttrykksmåter, som kun adskiller seg fra hverandre med hensyn til den rolle de tilskriver
teknikk/uttrykksmidler. Han konkluderer med å si at ”the fact that Monet – or Van Gogh may appear as a symbolist does not preclude his remaining an impressionist. By this
reasoning, the distinctions between impressionism and symbolism do not become irrelevant;
but in some, even many cases, these general categories converge or simply collapse” (Shiff
1984, 52).
Noen av Munchs arbeider frem mot 1892 veksler mellom flateorientering og emosjonelt
preget impresjonisme, mellom symbol og uttrykk. Derfor er Shiffs poeng med at
impresjonisme og symbolisme omkring 1890 mer tenderer mot sammenfall enn adskillelse et
moment som også kan gjelde Munchs verker. Aktuelle malerier som kan diskuteres opp mot
denne problemstillingen, er eksempelvis Syk stemning ved solnedgang. Fortvilelse (1892; ill.
54), Melankoli (1892; ill. 104) og Aften på Karl Johan (1892; ill. 46).
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Felt, troc, tableau-objet, absorpsjon og teatrikalitet:
I denne avhandlingen benytter jeg noen av de begrepene som den franske sosiologen Pierre
Bourdieu har formulert teoretisk og anvendt i analyser av malerkunsten i den senere delen av
1800-tallet. Begrepet felt eller kunstfelt står sentralt. Det som produseres i et kunstfelt, er ikke
bare malerier, men sjangrer, stilarter, kriterier for bedømmelse, institusjoner, kunstpedagogikk
og til og med de livsstiler som oppstår innenfor ulike grupperinger. Resonnementet hviler på
den tese at det er maleren som lager maleriet som materiell (og åndelig) enhet, men det er
produksjonsfeltets aktører, ikke kunstneren, som evaluerer kunstverket relative styrke og
betydning i kunstfeltet (Bourdieu 2000, 332).
Bourdieus definerer felt som et system av relasjoner mellom posisjoner som inntas av ulike
individer og institusjoner som kjemper om noe som holdes som et felles gode. Feltet danner
en relativt autonom verden med egne adgangstegn og interne kriterier for bedømmelse og
belønning eller straff. Det som står på spill, det som det konkurreres om, er blant annet hva
som skal gjelde som kunst og hvem som har legitim rett til å dømme i spørsmål om kunst og
kunstnerisk kvalitet.
Etter Bourdieus mening kan organiseringen av ”kunstens verden” som et selvstendig og
avgrenset produksjonsfelt rent historisk dateres til 1880-årenes Paris (Bourdieu 2000, 317318). Som jeg skal utdype i analysen av kunstlivet i Kristiania, finnes det klare paralleller
mellom Paris og Kristiania med hensyn til kunstfeltets fremvekst i 1880-årene. At Bourdieu
hentet datamateriale fra Paris i 1880-årene, og at Munch oppholdt seg i Paris i samme
tidsrom, gjør det etter min oppfatning relevant å anvende nettopp Bourdieus begrepsapparat
på Munchs kunst og den sosiale konteksten den oppstod i.
Som analytisk instrument i behandlingen av maleriet Det syke barn (1885-1886) og Munchs
interaktive forhold til Krohg benytter jeg noen resonnementer som Michael Baxandall gjør
rede for i boken Patterns of Intention. On the Historical Explanation of Pictures (1985). Her
introduserer Baxandall en tolkningsmodell som rekonstruerer interaksjonen mellom de ulike
momentene som inngår i produksjonen av et kunstverk (Baxandall 1985, 41-73).
Til produksjonen velger kunstneren blant flere foreliggende muligheter hva angår teknikk,
format, motiv og stil. De ressurser det er snakk om, finnes i generell forstand som
valgmuligheter i den kulturelle konteksten. Kulturkonteksten leverer ikke bare valgenes
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premisser, men er med på å generere problemet i første instans. Kunstverket gir dermed svaret
på det spørsmålet som maleren stiller seg eller blir stilt, mens produksjonen av maleriet
innebærer valg av ressurser blant flere alternativer som finnes i kulturkonteksten og som
problemløsningen må trekke på.
Den kulturelle konteksten som en maler befinner seg i, danner et marked hvor det byttes varer
og tjenester. Men til forskjell fra markedet som omsetter varer og tjenester i en økonomisk
syklus, utveksles det i det markedet Baxandall forestiller seg, ideer og motiver,
smakspreferanser og formspråk, anerkjennelse og kritikk. Dette markedet kaller Baxandall
troc (etter de parisiske butikker som har byttehandel av brukte ting som forretningskonsept).
En maler som bytter stil eller motiv med en annen kunstner, eller utveksler ideer med en
forfatter eller kritiker, er en troc med vedkommende.
Markedet artikulerer ikke eksakte forventninger eller bestillinger, men gir generiske signaler.
I en gitt historisk situasjon foreligger det et utvalg av maleriske løsninger som potensielle
muligheter, men initiativet til å skape noe nytt på grunnlag av foreliggende realiserte
eksempler ligger hos maleren. Men oppgaveløsningen støter gjerne på motstand fra de
institusjoner som er innlemmet i markedet. Den interfererende motstand utøves av
utdanningssystemet, utstillingsinstitusjoner og avisenes kunstkritikk.
I diskusjonen rundt enkelte av Munchs verker trekker jeg også veksler på Michel Foucaults
bok Manet and the Object of Painting (basert på på forelesninger som Foucault holdt i årene
1967 til 1971). Før Édouard Manet (men også senere) ble maleriet konstruert som et slags
vindu som betrakteren kunne ”titte inn i”, eller rettere sagt ”se gjennom”. Malerne la an på å
skjule virkemidlene. Betrakterens synsfelt ble manipulert ved hjelp av komposisjonslinjer og
internt lys, og betrakteren ble plassert i en fast posisjon rett foran bildet. Maleriet skulle
fortrinnsvis formidle noe idealt. Foucault beskriver den endringen som fant sted etter 1850.
Forandringen førte til et brudd med fortidens maleri (Foucault 2009, 78-79). Ifølge Foucault
brukte Manet, slik Bente Larsen formulerer det, ”repræsentationssfæren til at gøre det
nærværende maleriets virkelighed som et objekt: et firkantet indrammet stykke lærred dækket
med maling, et tableau-objet” (Larsen 2012, 142). Slik oppstod den moderne betrakter, som
mer bevitner maleriets fysiske aspekter enn lever seg inn i dets motiviske verden. Denne
problemstillingen blir drøftet opp mot enkelte av Munchs malerier.
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Videre anvender jeg de begrepene som Michael Fried introduserer i Absorption and
Theatricality. Painting and Beholder in the Age of Diderot (1980). Disse er ”absorption” and
”theatricality”. I en ”absorbert” eller ”oppslukt” komposisjon omsluttes aktørene av
samhandlingen, eller alternativt at motivet dreier seg utelukkende om én eneste, innadvendt
figur. Det typiske for et maleri som karakteriseres som ”teatralt/teatralsk”, er at betrakteren
gjøres oppmerksom på sin aktivitet. Teatrikalitet tenderer mot det ikke-autentiske (og
umoderne), altså en type kunst som er laget for å manipulere og gjøre inntrykk på betrakteren.
Frieds analyse gjelder endringen som fant sted med hensyn til relasjonen mellom verk og
betrakter i overgangen fra det føydale til det borgerlige samfunn. Malerier som tar opp
historiske eller mytologiske emner, er vanligvis organisert som store opptrinn som samler seg
om et dramatisk klimaks, et pregnant øyeblikk, som rommer både fortid og fremtid. Det
borgerlige maleriet som gradvis tar over hegemoniet, er mer preget av komtemplasjon,
innadvendthet og en ny type sensitivitet som gir publikum mulighet til innlevelse i det som
blir fremstilt.
Fried hevder at relasjonen mellom kunstverk og betrakter danner en sentral problemstilling i
malerkunstens historie, et moment han utvikler videre i bøkene Courbet´s Realism (1990) og
Manet´s Modernism (1996). I Manets verker, eksempelvis Le Dejeuner dans l´atelier (1868),
vender en figur seg ut mot en antatt betrakter, en konstellasjon som etter Frieds opprinnelige
resonnement skulle kategoriseres som teatral/teatralsk. Manets løsning på problemet går i
henhold til Frieds tankegang ut på å tydeliggjøre at den frontaltstilte figuren faktisk befinner
seg i et relasjonelt forhold til en betrakter, i samme vending som betrakteren hemmes i
interaksjonen. Det finner sted bevisstgjøring omkring betrakterrelasjonen, som får frem
verkets status som kunst. Slik fornyer Manet den antiteatrale og moderne tradisjonen (Fried
1990, 200-201):
It is as though Manet intuitively recognized the ever greater
difficulty, verging by the 1850s on impossibility, of effectively
negating or neutralizing the primordial convention that paintings
are made to be beheld; and as though he recognized too that it
was therefore necessary to establish the beholder´s presence
abstractly - to build into the painting the separatedness,
distancedness, and mutual facing that had always characterized
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the painting – beholder relationship in its traditional,
unreconstructed form – in order that the worst consequences of
the theatricalizing of that relationship be averted.
I analysene drøfter jeg Munchs frontaltstilte figurer ved hjelp av Frieds begreper. Det er et
poeng å belyse forskjellen mellom Christian Krohg og Munchs løsninger. Krohgs politiske
opplysningsprosjekt krevde publikums aktive innlevelse og stillingstagen, som i maleriet
Albertine i politilegens venteværelse (1885-1887) fører til en teatralsk løsning (ill. 17). Munch
derimot tenderer mot den ”dobbeltkommunikasjonen” som preger Manets verker, hvor en
utadvendt figur likevel er oppslukt i sin egen verden. De frontaltstilte figurene i Munchs
malerier blir dessuten analysert med støtte i resonnementer som blir hentet fra Werner
Hofmann og Wolfgang Kemps skrifter.

1.9 Kilder, litteratur, referanser
Litteraturlisten som avslutter denne monografiske undersøkelsen, har som formål å
dokumentere de kilder av publisert eller upublisert art som herværende tekst bygger på.
Dessuten inneholder litteraturlisten en utvidet kartlegging av kildetilfanget. Selv om flere
innførsler isolert sett kan betraktes som overflødige målt opp mot tekstens hovedfokus, kan
bibliografiens omfang forsvares med at den bidrar til å belyse periodens sammensatthet og
forskernes forskjellige analyseperspektiver og kontekstualiseringer (Shiff 1998, 26-27).
For å gjennomføre prosjektet, har det vært nødvendig å lete frem saksopplysninger som kan
begrunne beskrivelsen av de eksakte forhold i kunstlivet som en ung kunstner stod overfor i
1880-årene og frem til høsten 1892. Litteratur om utdannings- og utstillingsinstitusjoner har i
begrenset grad blitt trukket inn i den vitenskapelige debatten om Munchs kunst. Jeg har derfor
nedlagt mye tid på å hente frem korrigerende og supplerende kilder. Det gjelder ikke minste
trykte kilder som handler om utdanningsinstitusjonenes fagplaner og læringsinnhold, og det
gjelder videre bøker og artikler som er publisert i perioden 1874 til 1892 som kan
dokumentere kontekstuelle opplysninger.
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Artikler i aviser og tidsskrifter, samt bøker av danske, norske og svenske forfattere, er
aktualisert. Det gjelder forfattere som Andreas Aubert, Georg Brandes, Alexander Kielland,
Kitty Kielland, Christian Krohg, Julius Lange, Karl Madsen, Marcus Jacob Monrad og Georg
Nordensvan. Disse gir innblikk i argumenter og konfliktlinjer i den perioden som blir
undersøkt.
Videre er det funnet frem til relevante utstillingskataloger fra samtiden, og ellers blir det løftet
frem Theodore Reffs utgivelser av franske utstillingskataloger.
Det blir hentet støtte hos flere generasjoner norske forskere som dels har beskjeftiget seg med
verksorienterte studier og dels med kontekstuelle undersøkelser eller biografiske
tilnærminger. Jens Thiis og Ingrid Langaard har i sine oversiktsverk satt Munchs
kunstnerrolle og kunst inn i en nasjonal og internasjonal ramme. Med Ragna Stangs
monografi ble koblingen mellom liv og verk aksentuert. Fra og med 1960-årene har
forskningen kretset mye omkring kildebruk og datering. Arne Brenna og Trygve Nergaard var
pionerer med hensyn til å kartlegge Munchs bekjentskap med Hans Jæger og bohemkretsen,
tidlige kjærlighetsforbindelser og Livsfrisens opprinnelse. Marit Lange og Nils Messel har
publisert spesialstudier om henholdsvis Munch og Max Klinger og kunstkritikken i 1880årene. Øivind Storm Bjerke har både bidratt med oversiktstekster og spesialstudier. Magne
Bruteig og Lasse Jacobsen er spesialister på henholdsvis arbeider på papir og Munchs
stipendtildelinger. Frank Høifødt har fordypet seg i ”privat ikonografi” og skjult symbolikk.
Øystein Ustvedt har levert en kontekstanalyse av Det syke barn. Trine Nordkvelle har forsket
på Munch og japanisme. Øystein Sjåstad har introdusert teoretiske perspektiver på Munchs
verk. Arne Eggum og Gerd Wolls omfattende forfatterskaper er sentrale kilder.
Med hensyn til internasjonal Munch-forskning er relevante bidrag for dette prosjektet lagt
frem av Patricia G. Berman, Jay A. Clarke, Reinhold Heller og Rodolphe Rapetti. Rapetti
belyser Munchs franske forbindelser. Den tyske konteksten er løftet frem av Heller. Berman
og Clarke har lagt frem kultur- og kontekststudier som problematiserer hele kunstnerskapet og
forholdet mellom biografi og kunstproduksjon. Som allerede omtalt, blir det referert til tekster
av forskere som Dieter Buchhart og Iris Müller-Westermann. Forfattere som beskjeftiger seg
med 1800-tallets maleri på et europeisk nivå, er blant andre Albert Boime, Hans Henrik
Brummer, Lars Olof Larsson, T.J. Clark, Bente Larsen, Margareta Gynning, John House,
Robert Jensen, H. Barbara Weinberg, Henri Usselmann og Gabriel P. Weisberg. Det blir
72

anvendt begreper som er utviklet av blant andre Michael Baxandall, Clive Bell, Pierre
Bourdieu, Michel Foucault, Richard Shiff og Michael Fried.
Flere av Munchs malerier mangler eksakt datering. For enkelte malerier avviker
dateringsforslagene med alt fra noen måneder til opp mot flere år. Men daterings- og
identifikasjonsproblematikken er ikke tema i denne teksten. Gerd Wolls Edvard Munch.
Samlede malerier. Catalogue raisonné (Woll 2008) blir holdt som referanse.
Det empiriske grunnlaget i den foreliggende teksten bygger i stor grad på norsk faglitteratur
fra annen halvdel av 1800-tallet. I denne perioden ble det innført nye normer for bokstavering
av stedsnavn, institusjonsnavn og andre ord. Det gjelder ikke minst navnet på Norges
hovedstad og institusjonsnavn hvor navnet på byen opptrer. Stavemåten som anvendes i
samtidens trykte kilder, blir anvendt. Det gjelder også bruken av stor eller liten forbokstav i
substantiv.
I den løpende teksten blir sitater som hovedregel hentet fra førsteutgaver og gjengitt på
originalspråket. Av pragmatiske grunner fravikes dette prinsippet i de tilfeller det finnes
autoriserte oversettelser på engelsk, norsk eller svensk. Som hovedprinsipp er titler på
malerier av andre malere enn Munch oppført på originalspråket slik at de lett lar seg
identifisere.
Det finnes mange standarder for siteringsteknikk og oppsett av littteraturlister innen faglig
forfatterskap. Noen av disse er nokså generelle, mens andre kan være knyttet til ett enkelt
forlag eller ett enkelt tidsskrift. Men i Norge finnes ikke en allment akseptert standard for
litteraturhenvisninger og litteraturlister. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo,
foreslår på sine nettsider at den enkelte vitenskapelige forfatter velger mellom stilene
Chicago, Harvard eller MLA. Her blir Bibliografisk standard benyttet som mal (Langballe
2004). I tråd med denne standardens anvisninger er Harvard-systemet valgt til å knytte sitatog kildehenvisninger i den løpende teksten til litteraturlisten. Alle referanser står følgelig i
parentes i løpende tekst.
I den løpende teksten blir det sitert fra Edvard Munchs brev. Familien, som er redigert av
Munchs søster, Inger Munch (Munch red. 1949). Mange av Munchs brevutkast, prosadikt og
notater ble nedtegnet på løse ark eller i notisbøker. Flere av de aktuelle tekstene er redigert av
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Sissel Biørnstad og Arne Eggum og gjengitt i Munch og Frankrike (Biørnstad & Eggum red.
1991, 341-63). Dessuten blir kopier av avskrifter som finnes i Munch-museets bibliotek,
benyttet. Flere av tekstene som er anvendt, er ellers tilgjengelige på Munch-museets
hjemmeside eMunch. Edvard Munchs tekster. Digitalt arkiv eller i boken e.Munch.no – tekst
og bilde. Munchs tekster er i hovedsak sitert med original rettskrivning og tegnsetting, men
inkluderer ikke opprinnelige overstrykninger, særegen tegnsetting etc.
Illustrasjoner er samlet i et eget kapittel. Henvisninger er satt i parentes i løpende tekst.
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2. Utdannelse og lærere 1874-1884
2.1 Gjertsens Skole
Den unge Edvard Munch var aldri elev i den ordinære grunnskolen som omfattet elever i
aldersgruppen 6 til 9 år (Mørstad 2008a, 18-31; Mørstad 2008b, 21-33). Det ser ut til at han i
hovedsak ble undervist av sin far, og muligens av søsken eller tanten, frem til han og hans
yngre bror Andreas debuterte som skolegutter på Gjertsens Skole i august 1874.
”Gjertsens Skole for den høiere Almendannelse” stod innflyttingsklar sommeren 1869. Denne
skolens hovedinngang åpnet mot St. Olavs plass. Skolen hadde 15 klasserom som vendte ut
mot solsiden. Dessuten ble det installert et moderne ventilasjonssystem, ”Krarups system”.
Dette er et poeng når man tar Munchs mange luftveisinfeksjoner i betraktning. Skoleåret
1874-1875, Munchs første skoleår, var det innmeldt 577 elever på Gjertsens Skole, som den
gangen var en ren gutteskole. Elevene betalte skolepenger hver måned (Gjør [1894], vii-xix).
Da brødrene Munch møtte til opptaksprøve på Gjertsens Skole medio august 1874, var den
organisert i tre avdelinger. Edvard Munch var drøyt ti og et halvt år, og begynte i henhold til
skolens klassestruktur i 2. middelskoleklasse. I ”Oversigt over Fagfordelingen i Skoleaaret
1874-75” var timefordelingen for hvert klassetrinn satt opp i tabellarisk form. For 2.
middelskoleklasse, Munchs klassetrinn, er timefordelingen per uke slik (Indbydelsesskrift
1874, appendiks): religion (3 timer), norsk (5 timer), tysk (5 timer), historie (3 timer),
geografi (3 timer), naturfag (2 timer), regning (4 timer), tegning (2 timer), skjønnskrift (3
timer), sang (1 time), gymnastikk (3 timer). For dette klassetrinnet var det altså avsatt to timer
i uken til undervisning i frihåndstegning. Wilhelm von Hannos A.B.C. for elementær
Frihaandstegning for Folke- og Borgerskoler (1874) blir pekt ut som sentral lærebok.

2.2 Hjalmar Nielsen
31. oktober 1914 noterte Ludvig Ravensberg, Munchs fetter og biograf, en bemerkning som
Munch hadde ytret om en av sine lærere (MM, LR 554):

75

Latterlig nok skylder jeg en liden tegnelærer, en liden lieutnant,
Nielsen, min malerkunst.
Denne tegnelæreren lar seg identifisere som Hjalmar Severin Bertram Nielsen (Mørstad
2008a; Mørstad 2008b). Han ble ansatt på Gjertsens Skole som lærer i frihåndstegning fra og
med høstsemesteret 1874. Nielsen hadde militær utdannelse fra Krigsskolen. I Norsk
Forfatter-Lexikon 1814-1880 er han registrert med flere publikasjoner som har grafiske fag
som tema. Mest relevant med hensyn til Munchs skolegang er Nielsens artikkel ”Om
Undervisningen i Frihaandstegning ved Gjertsens Skole” som ble publisert i årboken til
Gjertsens Skole 1877. I denne teksten presenterer han det programmet som Munch møtte i
tegneklassen. Nielsen er nøye med å poengtere at hans undervisningsmetode bygget på von
Hannos lærebok. I artikkelens siste avsnitt takker Nielsen von Hanno for ”hans geniale
Undervisning” og for den ”Støtte hans ABC har været for mig” (Nielsen 1877, 10). Munch
hadde med andre ord rett i at Nielsen ”havde vist sin methode fra von Hanno”, og følgelig kan
man si at Munch var en indirekte elev av von Hanno (MM, LR 554).
Ravensberg har videre notert følgende om det Munch erindret om Nielsens
undervisningprinsipper (MM, LR 554):
Hans [Nielsens] methode var udmærket, vi maatte quadren [kvadrere,
dele inn flaten i et rettvinklet rutenett], sætte op de store træk aldri
viske ud, tegne med tykke streger, kun bruge 5 farver. Naar han selv
gjorde noget var det dilletantisk og latterlig, men han havde vist sin
methode fra von Hanno […] de korte lærdomme Nielsen gav mig var
viktigere end for ex Krohg [Christian Krohg] har givet mig […].
I henhold til Ravensbergs nedtegnelser husket Munch at han i Nielsens timer lærte å kvadrere
tegnearket, utnytte papirets fulle utstrekning med store tegninger, tegne med kraftfulle streker,
aldri bruke viskelær eller andre hjelpemidler og begrense fargebruken. Dette læringsutbyttet
er i samsvar med Nielsens undervisningsprogram. Nielsen tok avstand fra opplæring i tegning
som anså ”Formen for uvæsentlig og Udførelsen, Udsmykningen for det væsentlige” (Nielsen
1877, 4). Han hevder at elevens ferdigheter i å trekke opp rene, smukke linjer har liten
læringsverdi, spesielt hvis disse linjene fremkommer som et resultat av hjelpemidler som
papirmål (målepunker avsatt på papir) og viskelær, eller hvis eleven tillates å kopiere en
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fortegning som er trykket på en plansje ved hjelp av gjennomsiktig papir. Bruken av
hjelpemidler hindrer i lengden ”Skizzens hurtige Udførelse” (Nielsen 1877, 6).
Læringsutbyttet ligger derfor i at eleven ”ved sin Gjengivelse viser, hvorledes han har
forstaaet Opgaven; ved Selvarbeide og Selvstudium maa han komme til Erkjendelsen af de
Feil, han begaar, for at kunne undgaa dem en anden Gang” (Nielsen 1877, 5). Selv om eleven
tegnet helt feilaktig, fikk han ”ikke Lov at kassere et paabegyndt Arbeide” (Nielsen 1877, 5).
Over tid ville elevenes øyemål og visuelle ferdigheter bli forbedret i takt med større manuell
kontroll over blyanten.
Nielsens pedagogiske opplegg for elevene inkluderte flere øvelser, blant annet
”Atempotegning” (Nielsen 1877, 8). Elevene tegnet rett og krumme linjer, etter hvert også
geometriske figurer, etter lærerens eksempeltegning på tavlen. Alle bevegelser ble gjort i takt,
dels ledet an av lærerens stemme og dels av en metronom. Hensikten var å oppøve motorisk
kontroll over blyanten.
En mer avansert metode var ”Brikketegning” (Nielsen 1877, 9). En plansje som fremstilte en
sammensatt figur, ble hengt opp på veggen. Elevene arbeidet med små pappstykker, som hver
for seg dannet geometriske figurer - eksempelvis trekant, kvadrat, trapes, parallellogram og
rektangel. Disse pappstykkene, også kalt brikker, ble deretter lagt sammen i større enheter,
som til slutt skulle rekonstruere plansjens sammensatte geometriske figur. Deretter tegnet
elevene plansjens motiv. Hensikten med slike øvelser var å minne elevene på å analysere
oppgaven før de begynte å tegne. Nielsen publiserte et eget plansjeverk: Geometriske Brikker
til Anskuelsesövelser ved Undervisningen i Frihåndstegning. Plansjeverket kom i annet
opplag 1878. Den første versjonen utarbeidet han til bruk utelukkende i sine egne klasser på
Gjertsens Skole, og det er dermed dokumentert at Munch ble undervist i ”Brikketegning”
Undervisningsmetodikk i tegning som anvendte geometriske brikker eller klosser, hadde sitt
idémessige utgangspunkt i Frankrike, nærmere bestemt Jacques Louis Davids atelier (Kemp
1990, 239-240). Tyskeren Peter Schmid kom i kontakt med dette miljøet. Han var dessuten
opptatt av de pedagogiske prinsippene som ble forfektet av Heinrich Pestalozzi, som anså
tegning som et virkemiddel i aktiveringen av intellektuelle ferdigheter. Som hjelpemiddel
utviklet Schmid et undervisningssystem som bestod av brikker eller klosser av tre som kunne
stilles opp i forskjellige romlige konstellasjoner på en bordflate, og deretter tegnes av elevene.
Prinsippet var at elevene skulle tegne direkte fra disse fysiske objektene og oppøve
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kompetanse i å korrelere observasjon og manuell føring av blyanten. Schmid publiserte
metoden i den firedelte trakten om tegning, Naturzeichnen (1828-1832). Tegnelærer Nielsens
øvelser er å anse som en fortsettelse av denne tegnepedagogikken.
Da Munch var nådd moden alder, erindret han sin gamle tegnelærer Nielsen i noen
ordspråklignende bemerkninger. ”Gjennem et fæs [husdyrs] mund kan sandheden gaa”, var
Munchs karakteristikk av Hjalmar Nielsen, men han la til at ”latterlig nok skylder jeg en liden
tegnelærer, en liden lieutnant, Nielsen, min malerkunst” (MM, LR 554). På den ene side tilla
Munch Nielsens kunnskapsoverlevering en viktig rolle, men på den annen betraktet han, litt
nedsettende, Nielsen som en tilfeldig formidler (”Gjennem et fæs mund”) av faglige innsikter.
Men man kan legge merke til at Munch tilskrev disse innsiktene objektiv gyldighet
(”sandheden”). Til tross for Munchs antatte subjektivisme, fantes det forståelse hos
kunstneren for eksistensen av en utenforliggende og uavhengig virkelighet, i dette tilfellet av
et kunnskapsunivers som strekker seg ut over den umiddelbare erfarings- og
formidlingssfære.
Munch tilskrev tegnelærer Nielsen æren for sitt kunstnerskap. Krohg og andre veiledere ble
vurdert som sekundære. Selv om Munchs tilbakeskuende betraktninger kan skyldes behovet
for å fremheve kunstnerisk uavhengighet og etablere en slags ”skapelsesmyte”, kan man
likevel forstå Munchs utsagn som en påpekning av det fundamentale i Nielsens undervisning.
Det gjelder umiddelbar formforståelse og delenes innskriving i større helheter som en slags
formler. Ellers er det ikke usannsynlig at den unge Munch likte Nielsens militære
omgangstone og kontante undervisningsstil. Munch kjente godt til den militære væremåte via
sin fars kolleger.

Man kan ikke se helt bort fra at Munch i læringsårene, det vil si både før og etter 1880, hadde
direkte kontakt, via Nielsen, med von Hannos tegneskole og de aktiviteter som foregikk der.
Miljøene var små, og de kollegiale og personlige nettverkene overlappet hverandre.
Avstanden fra Munchs hjem til von Hannos atelier var meget kort (Hanssen red. 1987, 435;
Juhasz 1966a, 7-14; Kittelsen 1911, 37-39). Munchs kompis Sven Jørgensen fulgte
undervisningen på von Hannos tegneskole 1877-1879. En annen kamerat, Kalle Løchen, var
elev fra høsten 1881 (Løchen 1965, 25). Disse vennskapene styrker antagelsen om at Munch
kjente til von Hannos undervisningsmiljø.
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For Munch kan von Hannos tegneaktivitet ha vært av spesiell interesse, siden von Hanno
publiserte sine landskaps- og arkitekturtegninger i illustrerte blader og magasiner som kom ut
ukentlig eller hver måned, som Illustreret Nyhedsblad, Norsk Folkeblad og Skilling-Magazin
(Mørstad 2008b, 29). Virksomheten gav inntekt og publisitet. Munch testet ut samme
kombinerte inntekts- og publiseringsmulighet. I Dagboken for januar og februar 1882 noterer
han besøk ”i flere expeditioner for illustrerede blade for at få ind nogle tegninger” (Munch
red. 1949, 52). I Ny Illustreret Tidendes redaksjon møtte han redaktør J.B. Halvorsen. De
tegningene Munch viste frem, ble ikke antatt. Redaktøren gav Munch det råd å ”tegne en del
mindre partier fra Kristiania omegn”, med andre ord von Hannos motivkrets (Munch red.
1949, 52). Det er usikkert om hvordan det gikk med den eventuelle publiseringen, ettersom
man ikke kan identifisere tegninger av Munch i Ny illustreret Tidende i årene fremover (Hals
II 1955, 3). Men 15. juni 1889 ble en tegning publisert i Folkebladet (Berman 2008a, 139140). Tegningen korresponderer med maleriene Øvre Foss gård (1880; ill. 81) og Øvre Foss
gård om vinteren (1881-1882).

2.3 Christiania Kathedralskole
Den unge Munch sluttet nokså brått på Gjertsens Skole. Han begynte i august 1874, men
avbrøt skolegangen vinteren 1875. Etter at sommerferien 1875 var overstått, ble han innmeldt
på Christiania Kathedralskole i en alder av elleve og et halvt år. I 1869 hadde denne skolen
flyttet inn i nye lokaler med adresse Akersgaten 73A (Høigård 1942, 361). I likhet med
Gjertsens Skole hadde bare gutter adgang. Edvard Munchs yngre bror Andreas tok eksamen
artium her sommeren 1884.
Skolen opererte med en nedre aldersgrense for opptak på 11-12 år, med andre ord fra og med
3. middelskoleklasse, noe som stemmer med Munchs studieprogresjon. Katedralskolen
tilhørte ”den lærde skole”, altså klassisismens undervisningsregime med vekt på latin, men
skolen tilpasset seg de nye retningslinjer i lov om høyere allmennskoler som ble innført i 1869
med hensyn til klassetrinn, studienivåer og fagfordeling (Aas [1935], 205-206; Høigård
1942). Elevene betalte skolepenger, men satsene var noe lavere enn det som var tilfellet ved
de helt private skolene.
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Undervisningen på Katedralskolen fulgte i hovedsak den vedtatte klasseinndelingen med 6
klassetrinn for middelskolen, 9 til 15 år, og tre klassetrinn for henholdsvis latin- og
realgymnasiet. Fagene som ble studert på middelskoletrinnet var bibelhistorie, språk (tysk,
fransk, engelsk, latin), historie, geografi, naturkunnskap, fysikk, matematikk og geometri. En
av lærerne, Palle Gotfred Olaus Dørum, underviste i realfag og tegning. I 1867 publiserte han
boken Ledetraad ved den forberedende Undervisning i Plangeometri. Men Munchs
tilknytning til Katedralskolen varte ikke lenge. Han sluttet etter et par måneder (Lande 1996,
41).
I 1875 flyttet familien igjen; denne gang til Thorvald Meyers gate 48 på Grünerløkka, og det
skulle forløpe flere år før Munch prøvde seg på nytt som ordinær elev i et regulært
skoleregime. Først høsten 1879 tok Munch til med studiet på Den tekniske Skole. Munchs
tendens til sykelighet, særlig forårsaket av forkjølelse og influensa, gjorde stabil skolegang
problematisk, men periodevis var han likevel oppegående og mer eller mindre symptomfri.
Faren Christian Munch og en fetter, Edvard Roll, engasjerte seg som privatlærere i en viss
utstrekning (Næss 2004, 36). Undervisningen foregikk i leiligheten. Men Munch må ha hatt
mye lediggang fra han fylte tolv til han nådde en alder av femten og et halvt år. Hva han
foretok seg i sin skolefrie tilværelse er lite kjent, men alle indisier taler for kunstneriske
aktiviteter.

2.4 Den tekniske Skole
Den tekniske Skole ble etter en periode med startproblemer åpnet i 1876 (Mørstad 2008a, 1831). Det var dette regimet som den unge Munch møtte, da han begynte på skolen tre år senere
(Broch et al. 1880, 9). Nedre aldersgrense ble satt til femten år. All undervisning var
obligatorisk, og skolen baserte seg på heltidselever. Driften av skolen ble sikret gjennom
årlige bevilgninger fra stat og kommune. Dessuten betalte elevene skolepenger (FemtiaarsBeretning 1892, 311-317; Sæland et al. 1914, 7-9).
I den perioden Munch var elev ved skolen, holdt den til i rørlegger Bluncks gård i Kristian
IVs gate 8B. Lokalene lå i bakgården. Skolen ble installert med auditorier, laboratorier,
kontorer og klasserom i annen og tredje etasje. Loftsetasjen ble innredet til tegnesaler med

80

overlys. Bortsett fra gymnastikktimene, som fant sted i Turnhallen, foregikk all undervisning i
denne bygningen.
Da Munch ble tatt opp som elev på Den tekniske Skole i august 1879, bodde familien i
Fossveien 7 på Grünerløkka. Munch gikk i sitt sekstende år, og aldersmessig lå han et drøyt
halvt år over nedre aldersgrense for opptak. Men siden skolegangen hadde vært mangelfull
med mange sykemeldinger, ble han høsten 1878 nødt til å ta privatundervisning hos ingeniør
Sotaaen (Lande 1996, 46). Skolens reglement krevde studiekompetanse på nivå med avlagt
middelskoleeksamen, og hver elev måtte innfri kunnskaps- og ferdighetskravene i en
opptaksprøve (Thalbitzer & Toussieng 1895, 86). Den 18. august 1879 var Munch oppe til
eksamen, og siden resultatet ble positivt, kunne han tiltre skolegangen.
I den biografiske litteraturen om Munch heter det at det var Munchs far som tok initiativ til at
sønnen søkte seg til Den tekniske Skole. Initiativet er tidstypisk, siden det var et stort behov
for teknikere og ingeniører i samtidens ekspanderende bedrifter. Men i det intervjuet som
Krohg gjorde med Munch høsten 1892, blir et annet utdannelsesløp omtalt (Krohg 1892, 23):
Men han [Munch] turde ikke strax tilstaa, at han havde et saa
extragavant Ønske om at blive Maler, og han [Munch] sagde
derfor, at han vilde blive Arkitekt.
Frem til studieopptaket på Den tekniske Skole utførte Munch dessuten flere tegninger med
arkitekturmotiver, og dette faktum forsterker antagelsen om at Munch så arkitektutdannelse
som et alternativ. Men uansett om den unge Munch siktet mot ingeniørutdannelse eller
arkitektstudiet, kan man fastslå at formell utdannelse på høyt nivå veide tyngre enn
realkompetansens erfaringsgrunnlag (Thiis 1933, 63; Eggum 1987, 14; Eggum 1995, 24). Den
tekniske Skole i Kristiania representerte uansett bare en forskole til et postgymnasialt
profesjonsstudium.
Siden Den tekniske Skole hadde obligatorisk undervisning på dagtid, var Munch henvist til å
delta aktivt. Men vårsemesteret 1880 ble fragmentert på grunn av sykdom, og da Munch stilte
på skolen for å ta fatt på et nytt semester i august 1880, hadde hans elevstatus blitt endret. En
ny ordning fra og med dette skoleåret gjorde det mulig å bli registrert som hospitant
(Femtiaars-Beretning 1892, 315). Hospitantene kunne delta i utvalgte fag fremfor å følge
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fagporteføljen som helhet. Skolens statistikk viser at det for skoleåret 1879-1880 var registrert
48 elever som fulgte det obligatoriske undervisningsopplegget i full bredde. For skoleåret
1880-1881 er det tilsvarende tallet sunket til 39, mens 9 elever er registrert som hospiterende
(Femtiaars-Beretning 1892, 315). Hospitantstatusen var likevel bare en utsettelse av den
endelige beslutningen om å egne seg fullstendig til kunsten. I Dagboken for mandag 8.
november 1880 skriver Munch at han har meldt seg ut av Den tekniske Skole og bestemt seg
for å bli maler (Munch red. 1949, 47).

2.5 Anton Mathias Bergh
Formelt sett var Munch elev ved Den tekniske Skole i underkant av tre semestre. Han sluttet
uten å fullføre endelig eksamen. Høstsemesteret 1879 hadde passert uten større problemer,
men vårsemesteret 1880 ble oppstykket på grunn av sykdom. Derimot kan høstsemesteret
1880 sies å ha vært vellykket, siden Munch nå konsentrerte seg utelukkende om tegning.
Nettopp tegneundervisningen var av god standard ved denne skolen, og i så henseende skilte
en av skolens lærere seg ut, nemlig Anton Mathias Bergh. Som så mange andre teknisk
orienterte menn i samtiden, ble Bergh utdannet på Krigsskolen. Med årene steg han i de
militære gradene og endte i 1876 som kompanisjef ved Kristiania bataljon. Da Den tekniske
Skole i Christiania ble opprettet, ble han ansatt som lærer i frihåndstegning og deskriptiv
geometri. Ved siden av sin hovedstilling underviste Bergh dessuten i perspektiv ved Den
kongelige Tegneskole. Dessuten hadde Bergh ervervet utdannelse som billedkunstner.
Omkring 1850 fulgte han Johan Fredrik Eckersbergs veiledning, og i studieåret 1850-1851
oppholdt han seg i Düsseldorf, der han ble korrigert av Hans Gude. Etter at Bergh på nytt tok
opp sin kunstneriske virksomhet i 1867, stilte han ut fjord- og høyfjellsbilder i flere
kunstforeninger (Mørstad 2008a, 23).
I tillegg til sine andre meritter kunne Bergh vise til et omfattende faglitterært forfatterskap, og
i et foredrag som ble publisert under tittelen Frihaandstegning som Skolefag, dens Betydning
for Almendannelsen og Industrien (1881), drøfter han noe prinsipper for frihåndstegning.
Sammenlagt gir denne teksten innblikk i de undervisningsprinsippene som Bergh prefererte
og selv praktiserte, altså prinsipper som den unge Munch måtte forholde seg til i Berghs
tegneundervisning (Bergh 1881, 5-18).
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Bergh skriver at de stigmografiske øvelsene (tegnehefter med hjelpelinjer) gir liten
læringseffekt. Tvert imot mener han at tegneundervisningen må samles om frihåndstegning
som alternativt benevnes som formlære: systematisk utvikling av evnen til å iaktta og oppfatte
visuelt, det vil si forstå, bedømme, erindre og gjengi det man observerer etter øyemål, helt
uten hjelpemidler som passer, linjal og viskelær.
Frihåndstegningens formål er å oppøve formsansen. Bergh skjelner mellom tre formtyper.
Den første type kaller han den matematisk regelbundne. Gruppe to omfatter de naturlige
former, altså blomster, dyr og så videre. Som tredje gruppe stiller Bergh opp de tekniske
former, eksempelvis bygninger og maskiner. Denne gruppen står mellom de matematiske og
de naturlige formene. Bergh legger til grunn at man forstandsmessig lettest forstår de
matematiske formene, og følgelig bør undervisningen starte med disse, spesielt fordi de er
enklere å tegne enn naturlige former. Definisjonen av formtypene danner dermed grunnlag for
progresjonen i undervisningen. Jo mer formene fjerner seg fra det abstrakte og nærmer seg det
naturnære, desto mer svinger tilnærmingen fra det intellektuelle og begrepsmessige til fantasi
og følelse.
I undervisningen demonstrerte Bergh de ulike stilarter, inklusive den ornamentale formlære.
Læreren lot elevene tegne etter ornamentale former, især de antikke, eksempelvis rosetter,
ranker, palmetter og akantusblader. Et siste trinn var perspektivisk tegning etter
tredimensjonale modeller, for eksempel vaser eller gjenstander av gips.

2.6 Tidlige malerier
I en omtale av Frits Thaulows kunstnerskap (1909) forteller Christian Krohg at vennen
Thaulow kjøpte en ”saakaldt camera lucida” da han kom til Paris på slutten av 1870-tallet
(Krohg 1920, b.1, 123). Dessuten bekrefter Jens Thiis at Krohg benyttet ”camera obscura og
øieblikksfotografi” til støtte for observasjoner (Thiis 1933, 85). Kirk Varnedoe er opptatt av at
Krohgs tidlige malerier fra Skagen er kjennetegnet av sammentrekning av romlige elementer,
samt ekstrem forkortning og forstørrede forgrunnsfigurer. Han antar at disse optiske
elementene skyldes Krohgs bruk av camera lucida (Varnedoe 1979, 88).
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Men Thiis legger til at for ”Munchs kunst synes camera aldri å ha spilt noen rolle” (Thiis
1933, 85). Arne Eggum hevder derimot at Munch benyttet et teknisk hjelpemiddel, ikke bare
linjal, i gjengivelsen av Gamle Aker kirke og Telthusbakken (Eggum1991a, 34; Ydstie &
Guleng 2008, 90). I boken Munch og fotografi introduserer han en antagelse angående
Munchs bruk av tegneapparater - camera obscura og camera lucida (Eggum 1987, 14).
Eggums hypotese lar seg drøfte i lys av enkelte særegenheter ved Munchs tegninger av
interiører og bygninger, som han utførte i de årene han ikke gikk på skole, altså før august
1879. En litt stiv tegnestil i kombinasjon med stillestående motiver er blant kjennetegnene
(Eggum 1995, 22-29). Derimot vet man mindre om hvordan de eventuelle hjelpemidler var
konstruert rent teknisk: som ramme med snornett eller som optiske apparater med et mer
avansert funksjonsnivå. Om Munch benyttet tekniske hjelpemidler, stred dette mot hva
lærerne på de skolene han gikk på, anbefalte. På den annen side kan man si at Munch i så fall
sluttet seg til hvordan hans eldre kolleger Krohg og Thaulow arbeidet i praksis. Tilslutning til
teknologiske hjelpemidler er en fornuftsbasert del av moderniseringsprosessen. En av de unge
malerne som fulgte undervisningen hos Léon Bonnat, benyttet ”apparater” som hjelpemiddel i
de tegninger han utførte under et besøk hos Munch i Saint-Cloud vinteren 1890 (Sveen 1969,
43).
22. mai 1880 skriver Munch i Dagboken at han hadde kjøpt farger og pensler til oljemaling,
”hvilket jeg nu skal begynde med”, og et par dager senere betror han Dagboken at han holder
”paa med at male i olie et billede af Gamle Aker kirke”, senere kjent som Telthusbakken med
Gamle Aker kirke, 1880 (Munch red. 1949, 47). Dette skal være Munchs første prøve i
oljemediet (Woll 2008, b.1, 47). Motivet er en romansk stenkirke som ligger på et fremspring
i det kuperte terrenget, inklusive husrekken langs veien nedenfor (ill. 80). Motivet kunne han
observere fra vinduet i familiens leilighet på Grünerløkka. Munch fulgte Berghs anvisning om
å arbeide med tekniske former, det vil si arkitekturens vokabular, som rektangel, trekant,
prisme, horisontalplan, vertikalplan og skråplan. Røk fra to skorstener og en rød vimpel som
henger i en flaggstang, antyder menneskelig tilstedeværelse, men ingen personer viser seg.
Den positivistiske redegjørelsen nærmer seg det abstrakt-naive.
Undervisningen på Den tekniske Skole omfattet ikke oljemaleriets teknikk, så her var Munch
på ny og usikker grunn. Men hans tegnelærer kunne bistå også på dette området. Berghs bok
Kort Oversigt over Oliemaleriet og dets almindeligste Teknik ble publisert i 1874. Boken gir
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en oversikt over hva man på dette tidspunkt regnet som fundamentale kunnskaper i
malerkunstens teori og praksis.
Berghs bok faller i to deler. I den første delen går han gjennom tegneteknikk samt materialer
og redskaper. Lest på denne måten, formidler boken en grei innføring i hvordan man kan male
et bilde og hvilke hjelpemidler utøveren har bruk for. Men boken inneholder også et kunstsyn
som er nokså typisk for hva man ellers kan observere blant kunstutøvere og kritikere, i det
minste frem til omkring 1880. Det dreier seg om en romantisk-idealistisk kunstforståelse.
Bergh skriver at det man krever i et maleri, er ”korrekt Tegning, god Gruppering, riktigt
Luftperspektiv, harmonisk Farvevirkning med naturlig brukne Farver og endelig Ro” (Bergh
1874, 27). Om et maleri omslutter disse kvalitetene, så eksisterer det balanse mellom verkets
materielle form og dets immaterielle idé. Malerkunstens oppgave er å etterligne naturen, men
naturen er kun et ”Middel til at fremstille noget Skjønt”, skriver Bergh (Bergh 1874, 7).
Selv om Telthusbakken med Gamle Aker kirke er et slags realistisk arkitektur- og
friluftsmaleri uten idealisering, kan man si at det innfrir Berghs krav om perspektivisk
tegning, god disposisjon av deler og helhet, samt balansert ro.
Munch bestemte seg som omtalt for å avslutte skolegangen på Den tekniske Skole i november
1880. Begrunnelsen var at han ville hengi seg til kunstnerisk aktivitet. I løpet av det siste
skoleåret og utover i 1881 arbeidet han med små oljebilder med landskapsmotiv. Flere av
disse innfrir Berghs kriterier med hensyn til det estetisk tilfredsstillende. Eksempler på dette
er Tjern med båt (1880) og Høst i skogen (1880). Begge er utført i teknikken olje på papp, og
begge tematiserer vannflate, himmel og omkringstående trær og busker (ill. 82). Det dreier
seg ikke om navngitte steder, men stemninger uten konkret kunstgeografisk identifikasjon.
Penselføring og farger er neppe helt i samsvar med Berghs anvisning, men harmonisk ro og
naturnær skjønnhet er på linje med hans tankegang.
Disse og andre bilder i små formater fra denne perioden peker mot Christian Skredsvigs
bestrebelser i de landskapsbildene han utførte på Modum sommeren 1879, for eksempel Tjern
(1879; ill. 66). Målsetningen er å kombinere natursannhet med poetisk stemning, på fransk
kalt paysage intime. Munchs landskapsinteriør Tjern med båt er et forsøk i retning av å løfte
frem naturens egen stemning - komme på ”intim fot” med landskapet.

85

Da Christian Skredsvig holdt separatutstilling i Nasjonalgalleriet i august 1882, studerte
Munch mønstringen. I et brev til vennen Bjarne Falk forteller han om Skredsvigs nye maleri
Oktobermorgen ved Grez (1881-1882). Motivet er fra jordene utenfor landsbyen Grez-surLoing. En ung gutt på en hest samtaler med en pike som passer sauer (ill. 67). Mennesker og
dyr er skrevet inn i det fredfylte kulturlandskapet. Jord og himmel møtes i horisonten, og
maleriet er utført i overensstemmelse med den nye og mer virkelighetsnære
folkelivsskildringen som Jules Bastien-Lepage var den førende representant for (Gunnarsson
2015, 29).
Skredsvigs maleri tilfredsstiller Berghs krav til ”korrekt Tegning, god Gruppering, riktigt
Luftperspektiv” (Bergh 1874, 27). Munch beskriver piken som gjeter sauene i solskinnet.
Lyset var helt spesielt i Grez-sur-Loing i oktober. Man glemmer nesten at bildet er malt når
man står foran det, innrømmer Munch, og legger til at ”man kan indbilde sig at man ser hele
scenen gjennem et vindue ” (MM, N 3510-03; Munch 1949, 55). Vindusmetaforen, den helt
gjennomsiktige og klare glassruten som formidler virkeligheten (tilsynelatende) uten endring
eller forvanskning, er identisk med en utbredt, om enn ikke enerådende, oppfatning av
naturalismen, som Georg Nordensvan definerer på denne måten (Nordensvan 1928, 264):
En målning skall ge ett stycke verklighet, den skall ’slå hål i
väggen’, skall ge intryck av en utsikt genom ett öppet fönster.
Sammen med Werenskiolds Bondebegravelse, 1885 (ill. 8), som fargeteknisk sett er et
impresjonistisk verk, danner Skredsvigs maleri, som mer er på linje med internasjonal
naturalisme, eksempler på 1880-årenes tankegang rundt maleriet som et ”hull i veggen”:
optimaliserering virkelighetseffekten (Thiis 1933, 102). I forgrunnen er mennesker stilt opp i
typiske gjøremål. Landskapsrommet toner ut mot det blålige i bakgrunnen. Representasjonen
omfatter det synlige, og binder sammen tid, sted og handling. Billedrommet er som et teatralt
tablå. Det representerende og iscenesatte maleri (”taust teater”) dannet en av de kunstneriske
valgmulighetene som forelå i samtiden.
Gerd Woll skriver i ”Bruk og gjenbruk i Munchs tidligste malerier” at det er ”påfallende hvor
avhengig Munch var av å finne gode modeller eller karakteristiske landskapsformasjoner for å
kunne skape sine bildeformler” (Woll 2008b, 85). Som Woll anfører, utførte Munch flere
maleriske varianter over samme motiv. De bygninger og den landskapsformasjon som han
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kunne se fra vinduene i familiens leilighet i Fossveien 7, munnet ut i Telthusbakken med
Gamle Aker kirke (1880), og denne utsikten ble gjentatt i flere senere versjoner. Et annet
motiv som ble gjenstand for gjenbruk, er utsynet over Karl Johans gate fra Stortinget eller i
motsatt retning. Fra værelset i pensjonatet i Saint-Cloud malte Munch flere bilder som viser
gaten nedenfor eller Seinen i nattstemning, alternativt i dagslys. Motivet med den
melankolske mannen på stranden, ble gjentatt og videreutviklet; det samme gjelder motivet
med stubben og røttene, det vil si Strandmystikk (1892).
Gjenbruk av faste elementer og opprettelse av formelaktige delmotiver er et senralt trekk ved
Munchs produksjon, og Gerd Woll konstaterer at ved ”å bygge opp faste scenarier for sine
interiører eller landskap, skapte Munch rom der stemning og handling kunne varieres” (Woll
2008b, 90). Når Munch først hadde festet seg ved og utviklet et motiv, består dette gjerne av
flere formelaktige delmotiver, for eksempel den svungne strandlinjen, piren eller
furustammene langs sjøkanten, og disse formelaktige motivene blir siden variert i andre
malerier.
Øvre Foss gård (1880) representerer i så henseende et av de aller første steg i etableringen av
et fast formrepertoar, som Munch senere gjentok direkte eller i omarbeidet tilstand i andre
malerier (ill. 81). Strukturen i landskap og arkitektur i Øvre Foss gård blir senere repetert i
Rød villvin (1898-1900). Fellestrekkene i de to maleriene er et skråstilt våningshus som hviler
midt i de respektive komposisjoner, en åpen himmel og en bred og dyp forgrunn hvor en vei
bøyer av til høyre.
Munch var seg tidlig bevisst at han konkurrerte med andre kunstnere om posisjoner i
kunstfeltet, skriver Øivind Storm Bjerke i utstillingskatalogen Munch blir ”Munch”. Bjerke
legger til grunn at Munch tidlig ”oppdaget betydningen av stilistiske virkemidler og teknikk
som strategisk virkemiddel i kampen for å tiltrekke seg oppmerksomhet” (Bjerke 2008, 35).
Bjerke påpeker et sentralt element i Munchs karrierebygging og innsikt i kunstfeltets
mekanismer. De fortløpende stilskiftene og operasjonalisering av flere formspråk i parallelle
løp er et kjennetegn ved Munchs kunstneriske strategi. Omkring 1880 og i de følgende årene
valgte han motivtyper som det hersket konsensus om. Munch distanserte seg skrittvis fra de
idealiserende farge- og formstrukturer og praktiserte over tid i retning av det
observasjonsbaserte friluftsmaleriet, men var hele tiden åpen for stadige endringer av
konseptet.
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I henhold til en populær myte er kunstneriske innovatører naive i den forstand at de ikke tar
hensyn til etablerte konvensjoner, men følger monomant sin egen overbevisning. Pierre
Bourdieu mener det forholder seg omvendt. Banebrytende kunstnere er individer med innsikt i
og forståelse for kunstfeltets historiske fremvekst og spilleregler. De besitter en særlig evne til
å orientere seg i den sosiale sammenheng og til å forutse uviklingen av nye hierarkier
(Bourdieu 2000, 376-77). Slike kunstnere har evne til å overskue kunstscenen og plassere seg
selv strategisk i forhold til likesinnede og motspillere. Det er de kunstnerne som fra sitt
sosiale utgangspunkt bringer med seg mest kulturell og sosial kapital, som er i stand til å
bevege seg mot nye og uprøvde posisjoner. Slike kunstnere har kapasitet til å være
langsiktige. De kvalifikasjoner som Bourdieu beskriver som nødvendige for en banebrytende
kunstner, sammenfaller med Munchs evne til å posisjonere seg.

2.7 Tegneskolen
Som omtalt bestemte Munch seg for å slutte på Den tekniske Skole tirsdag 9. november 1880
(Munch red. 1949, 47). Beslutningen om å bli maler var definitiv, men allerede den 18.
desember ble han tatt opp som elev på Tegneskolen i Apotekergaten (Lande 1996, 51;
Thalbitzer & Toussieng 1895, 117).
Den kongelige Tegneskole ble reorganisert som tegneskole for håndverkere i 1869 (Plan
1869, 1-4; Thiis 1907, 99). Det fantes ingen spesifiserte opptakskriterier, men aldergrensen
for å bli akseptert som elev, var 12 år (Mørstad 2008a, 18-31). Skolen mottok driftsstøtte både
fra stat og kommune, men elevene måtte likevel betale skolepenger to ganger i året.
Undervisningen ble i hovedsak organisert som kveldsundervisning. Det ble tatt hensyn til
lærlingene som arbeidet om dagen. Undervisningstiden for hver klasse ble beregnet til to
timer daglig. For studieåret 1878-1879 var det registrert 433 elever på kveldsundervisningen,
mens det tilsvarende tallet for kursene om formiddagen var 88 menn og 144 kvinner
(Thalbitzer & Toussieng 1895, 118). I Edvard Munch og hans samtid forteller Jens Thiis, som
var elev på Tegneskolen fra høsten 1882, om ”hundrevis av elever i store saler, men i en
forpestet luft av osende gassbluss” (Thiis 1933, 65).
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I følge skoleplanen strakte skoleåret seg fra begynnelsen av oktober og ut mars, bare avbrutt
av juleferie. Elever uten forkunnskaper måtte først gjennomgå elementær- og
konstruksjonsklassene. Men hvis en elev dokumenterte relevante forkunnskaper, kunne
vedkommende tas direkte opp i ønsket klasse. Thiis opplyser at Munch slapp å ta veien om de
forberedende klassene, ”han [Munch] kom like inn til Middelthun [Julius Middelthun] og fikk
tegne efter naken modell” (Thiis 1933, 64). Dette er i overensstemmelse med hva Munch
noterte i Dagboken. Han startet skoleåret i august 1881, ”og rykket så efter at have tegnet
efter et par gipsfigurer op i modelklassen” (Munch red. 1949, 51).
”Av mine erindringer fra tegneskolen”, skriver Jens Thiis, ”er videre å nevne at Strøm
[Halfdan Strøm] og Munch som ’hospiterende elever’ undertiden kom innom og tegnet en
’akt’” (Thiis 1933, 70). Siden Thiis ble født 12. mai 1870, og aldersgrensen for opptak til
Tegneskolen var 12 år, kan han tidligst ha blitt tatt opp som elev på kveldskurset i elementærog konstruksjonsklassen høsten 1882. I Dagboken for mandag 27. mars 1882 noterer Munch
at han ”er nu færdig med tegneskolen for i år, den afsluttedes Lørdag” (Munch red. 1949, 53).
Etter dette tidspunktet finnes det ingen dokumentasjon på at Munch fortsatte på Tegneskolen.
Men i overensstemmelse med Thiis´ skoleminner tyder alt på at Munch forlenget studiene,
men fra og med høstsemesteret 1882 med status som hospitant, altså med den frihet at han
kunne komme og gå etter forgodtbefinnende. En konklusjon er at det var i denne perioden
Thiis observerte og ble kjent med Munch. Tidsangivelsen stemmer dessuten med hva Munch
anfører i en søknad om å bli tildelt stipend fra Schäffers legat, datert 15. april 1884. Her
skriver Munch at han har ”nu i omtrent 3 Aar freqventeret den kongelige Tegneskole”, det vil
si 1881-1884 (MM, Munch 1884, 15/4).

2.8 Julius Middelthun
I evaluering av undervisningsplaner skjelner man mellom undervisningsmål og
læringsutbytte. Undervisning og læring er to sider av samme sak, men kan også forstås som
de ståstedene som henholdsvis lærer og elev betrakter den pedagogiske situasjonen fra.
Læreren formidler kunnskapsstoff og antyder problemstillinger, mens læringsutbyttet er en
funksjon av elevens talent, motivasjon og arbeidsinnsats. Men utbyttet er samtidig avhengig
av lærerens evne til faglig begeistring og formidling. Thiis legger mest vekt på interaksjonen
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mellom elevene; de lærte av hverandre i en slags uformell seminarvirksomhet. Lærerne på
Tegneskolen var han derimot noe forbeholden til. Med enkelte unntak var de fleste ”fine og
pene mennesker, men middelmådige kunstnere” (Thiis 1933, 66).
Men Munchs lærer i frihåndsklassen skilte seg ut i lærerkollegiet. Som lærer ved Tegneskolen
ble det billedhuggeren Julius Middelthuns ansvar å veilede en rekke unge talenter,
eksempelvis Eilif Peterssen, Christian Skredsvig, Christian Krohg, Erik Werenskiold,
Theodor Kittelsen og, som allerede nevnt, Edvard Munch (Gran 1946, 223-231). Relasjonen
mellom Middelthun og Munch ser ut til å ha vært positiv. De to ”satte gjensidig pris på
hinanden”, bemerker Thiis (Thiis 1907, 413). I sammenheng med at Munch søkte om
Schäffers legat våren 1884, mottok han flere støttende brev fra Middelthun, og i et brev datert
25. april 1884 stadfester Middelthun at det faktum at ”Bull og Arbo, ligesaavel som jeg,
kjender Deres Studier fra Tegneskolen, vil være tilstrækkeligt til at sikre den Sag” (MM,
Middelthun 1884, 25/4). Kort tid etter ble Munch tildelt stipend.
Middelthuns kunstneriske produksjon var særlig markant innenfor portrettsjangeren. Han
holdt fast ved hovedprinsippet i det klassiske formspråket, men la dessuten vekt på det
analytiske studiet av den portretterte (ill. 62). Med hensyn til undervisningsprinsipper var
Middelthun, i henhold til Thiis´ erfaringer, streng og krevende, men han var forsiktig med å
påvirke elevenes egenart. Middelthun likte Munchs summariske tegnestil med helheten for
øye (Thiis 1933, 66).
Det er bevart få tegninger fra Munchs studietid ved Tegneskolen. Stilen i tegningen To nakne
gutter (1883) kan sies å være klassiserende til moderat virkelighetsbeskrivende (ill. 1). De to
guttene er satt inn i en helhet som består av gjennomgående synslinjer, samt brutte akser og
dreide plan. Kroppenes konturlinjer markerer grenser, og skyggene er lagt som parallelle
skraveringer. Som studietegning er den typisk, og den dokumenterer at Munch på dette
tidspunkt tilpasset seg undervisningsregimet til Middelthun.
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2.9 Munch og tradisjonen
I Munchs ungdom ble det foreslått at staten burde kjøpe inn gipskopier av verk fra gresk og
romersk billedhuggerkunst til en studiesamling. Innkjøpene ble realisert, og samlingen ble
installert i Skulpturmuseet. Professor Marcus Jacob Monrad la avgjørende vekt på at
publikum gjorde seg kjent med den klassiske kunsten ved selvsyn. Monrad betraktet de
klassiske verk på linje med det klassiske litteratur- og språkstudium. Begge deler var
nødvendig for å opprettholde kontakten med den klassiske arv. Monrad hevdet, som Georg
Wilhelm Friedrich Hegel, at den klassiske kunst danner et midtpunkt mellom den orientalske
og den kristne, og derfor mente han den var mønstergyldig (Monrad 1863, 71-93). En
kopisamling i gips av klassiske verker utgjorde et viktig ledd i kjeden av institusjoner som
hadde til oppgave å opplyse og foredle folkets tanke- og handlingsliv.
I studieprogrammene til Den tekniske Skole og Tegneskolen dannet antikken og den
italienske renessansens kunst en selvfølgelig referanse. Den unge Munch lærte å tegne etter
antikke hoder og ornamenter. Man kan også notere at for desember 1880 protokollerer Munch
i Dagboken at han hadde besøkt Universitetsbiblioteket og studert plansjer over ”de mest
kjendte malerier” (Munch red. 1949, 47). Det er rimelig å forstå denne uttalelsen som en
bekreftelse på at Munch studerte maleritradisjonen fra og med italiensk renessanse.
To malerier som Munch utførte mens han gikk på Tegneskolen, kan eksempelifisere den
kunstneriske kontakten med eldre kunst. Det gjelder Stilleben med krukke, eple, valnøtt og
kokosnøtt (1881) og Selvportrett (1882). Stillebenets problemstilling er volumer som er stilt
opp i samlet orden på et felles underlag. Fargene er primært holdt i brune toner som mørkner
mot bakgrunnen. Motivet er konvensjonelt, og Munchs løsning skiller seg ikke fra sjangerens
typiske utøvere som han kunne studere i samlingene til Kunstforeningen eller
Nasjonalgalleriet.
I Kunstretninger. Sex Forelæsninger skriver Monrad, som allerede omtalt, om betydningen av
tredimensjonal modellering og fast kontur (Monrad 1883, 56):
At male Gjenstande med en fast, bestemt udpræget Form, er allerede
en Art Idealisme, idet man forudsætter noget Uforanderligt som
liggende til Grund for den foranderlige Sandsning.
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Å utfordre den skulpturale modellering og særlig den faste konturlinje var dermed et angrep
på kunstens fundament, på dens tilknytning til Det skjønne, Det sanne og Det gode. I henhold
til Monrads kunstsyn er linjen abstrakt, rasjonell og etisk, fargene taler til sansene: det
kroppslige og seksuelle.
Med Selvportrett (1882) innfrir Munch det klassiske maleriets kriterier (ill. 84). Han har
inkludert hode og skulderparti. Sannsynligvis har han studert seg selv i et speil med det
resultat at hode og skuldre vender utover mot betrakteren i tradisjonell trekvart vinkel.
Øynenes synsakse er dreid enda lenger. Nøytral observasjon og gjengivelse av detaljer som
bryn, lepper og frittliggende hårstrå ser ut til å være sentrale resultatmål. Finstrøket
penselføring i fremstillingen vektlegger likhet og fysiognomiske særtrekk på bekostning av
psykologisk innlevelse. Huden er glatt, og fremtredende partier som øre, nese, lepper og kinn
er fargesatt med svakt røde toner. Ellers ligger fargene i den brune sonen, bare brutt opp av
noe gult og grått. Et skarpt lys er lagt inn høyt fra siden og treffer særlig den ene delen av
pannen. Motsatt halvdel av ansiktet glir over i skygge.
Iris Müller-Westermann bestemmer selvportrettet som et utslag av Middelthuns undervisning
(Müller-Westermann 2005, 19). Denne påvisningen er i overensstemmelse med overflatens
kjølige, harde og noe skulpturale fremtoning, som dessuten er i samsvar med Monrads ønske
om fast modellert form, linjevirkning og nøytral fargebruk. Munchs subjektive persepsjon er i
dette verket tøylet av klassiserende estetikk.

2.10 Dannelse og utdannelse
Med formell utdannelse menes den undervisning man mottar i regulerte
klasseromssituasjoner. Egen læring er viktig, men undervisning av formell art er i prinsippet
systematisk og institusjonell. Læringsinstitusjonene får tildelt undervisnings- og eksamensrett
fra en høyere myndighet, og den enkelte elev oppnår, etter avlagte obligatoriske eksamener,
dokumentasjon i form av et vitnemål på at utdannelsen er gjennomført, og slik gis den enkelte
rett til å utdanne seg videre eller søke seg til yrker som krever denne type institusjonell
autorisasjon.
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Når det gjelder Munch, kan det presiseres at det med skolegang menes tilstedeværelse i
undervisningen som ble arrangert av de skolene han ble oppmeldt til, og som gjaldt
alderstrinnet seks til femten år. Videre siktes det til den mer profesjonsrettede undervisningen
som Munch fulgte fra han ble oppmeldt på Kristiania tekniske Skole i august 1879, femten og
et halvt år gammel, og frem til han sluttet på Tegneskolen 1884.
Munch fullførte aldri et studieprogram i de meritokratiske institusjonene han oppsøkte, og
derfor mottok han heller aldri avsluttende eksamenspapirer ut over ordinære karakterkort. Han
var mer opptatt av læringsutbytte og kunstnerisk utvikling enn av å realisere skolegang og
utdannelse slik den ble definert av skolenes fagplaner. Sammenlignet med den formelle
studiekompetansen til eldre kolleger som Christian Krohg eller Erik Werenskiold, er Munch
klart underlegen. Kort skolegang ble på den annen side erstattet av at Munch vokste opp i en
ressurssterk familie. Munch ble oppdratt til å ha omgang med ulike kunstarter helt fra
barnsben av. Siden Munch malte bilder som ble stilt ut på Høstutstillingen og
separatutstillinger, kompenserte han for lengden på skolegangen med den form for kulturell
kapital som trer frem i objektivert form. Som kunstner med et kjent og anerikt slektsnavn,
familiære forbindelser og et rikt kontaktnett kunne han skilte med mye sosial kapital.
Skolens oppgave er ikke bare å formidle et kunnskapsunivers, skolen er også det sted hvor
mentale strukturer, persepsjons- og tankekategorier, internaliseres, og skolen fungerer, ved
siden av familien og den hjemlige sfære, som det sentrale sted for sosialisering og dannelse av
de disposisjoner individet senere i livet orienterer seg ved hjelp av. Når det gjelder Munch,
kan man si at lengden på studiene ved de allmennfaglige skoler står i et asymmetrisk forhold
til de erfaringer han høstet på andre arenaer. I hvilken grad denne skjevheten fikk
konsekvenser for hans måte å orientere seg på, er et sammensatt spørsmål. Men i det minste
kan man antyde at det virker som Munch opparbeidet et visst handikap med hensyn til
regelstyrte situasjoner. Sammensetningen av kort formell skolegang og inkorporert kulturell
kapital gjorde at han fungerte mest optimalt i åpne situasjoner, der han selv kunne være med
på å definere spillereglene. Når det gjelder Munchs første år som kunstner, kan man si at han
foretok fortløpende valg, var fleksibel og prestasjonsorientert, og holdt høy produktivitet.
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3. Munch og Kristianias kunstliv
3.1 Idealisme - naturalisme
Da Gustav Wentzels maleri Et snekkerverksted (1881), en miljøskildring av en pukkelrygget
snekker som arbeider ved høvelbenken i et trangt og overfylt verksted (ill. 2), ble refusert av
Kunstforeningens jury i 1881, var årsaken det ”lave” motivet. Sigurd Willoch forklarer at
Wentzels realistiske verk var ”blottet for det edle, det skjønne, det ideale, som folk av den
gamle skole forbandt med kunst” (Willoch 1936, 132; Monrad 1883, 72-73).
I The Realist Debate utdyper Yvonne M.L. Weisberg og Gabriel P. Weisberg idealismens
posisjon (Weisberg & Weisberg 1984, x):
Idealism´s many adherents felt that realism imitated nature, and
they believed that any artist who imitated what he saw could not
be creating a genuine statement.
Det er betegnende at det idealistiske kunstsynet i generell forstand ble delt av de mer
samtidsorienterte malere med tysk orientering, eksempelvis Hans Gude. Selv om noen av
hans malerier som ble utført omkring 1880, tar opp i seg det moderne lysmaleriets estetikk,
fant han at naturimitasjon og lyseksperimentering i seg selv hadde begrenset kunstnerisk verdi
uten at ”Natur og Sanhed” ble behandlet som en inderliggjort enhet (Dietrichson 1991 [1892],
100).
Idealismens kunstsyn ble motsagt av samtidens materialister. I august 1879 publiserte Georg
Brandes en serie artikler i Dagbladet. I ”Literære Studier. II. Emile Zola som Kritiker” gjengir
han noen synspunkter fra Émile Zolas bok Mes Haines, som samme år var kommet i ny
utgave (Brandes 1879a, 23/8). Idealistiske kunstnere formet personer som allmenne slik at de
representerer emosjonelle typer fremfor reelle mennesker. Samtidens liv ble unngått, fordi det
ble oppfattet som uskjønt og kunstnerisk uverdig. I motsetning til idealismen stilte
naturalismen krav om sannhet fremfor skjønnhet (Vibe 1884).
Lørdag 11. november 1882 holdt Lorentz Dietrichson foredraget Betegner den moderne
Naturalisme i Poesien et Fremskridt eller et Forfald? i Det Norske Studentersamfund.
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Dreiningen mot det materielle og sansbare eksemplifiserer Dietrichson ved å nevne
naturalismens tiltrekning av ”det Hæslige, det Lave” (Dietrichson 1882, 18). Dietrichson
konkluderer med å si at det nye elementet i naturalismen i forhold til alle tidligere retninger er
dens metode, og hans hovedkritikk av naturalismen går ut på at naturalistene anvendte
Hippolyte Taines ”kritisk-analytiske Undersøgelses-Methode” fremfor den kunstneriske
syntese (Dietrichson 1882, 26). Naturalistene forvekslet kunst med empirisk vitenskap.
I Impressionisten mai 1887 blir et annet element i naturalismen fremhevet, nemlig
nedbrytningen av grensen mellom personlig erfart liv og kunst. I ”Vor literatur” heter det at
naturalistisk kunst bør fremstille den ”moderne ungdoms eget virkelige liv, levet i det milieu,
hvori det virkelig er levet” (Krohg 1886c).
Da Munch bestemte seg for å bli maler, befant norsk billedkunst seg i overgangsfasen mellom
tyskorientert atelierkunst og fransk friluftsmaleri, mellom forsoningsestetikk og moderne
impulser. Munchs maleriske produksjon frem mot midten av 1880-tallet tyder på at han
orienterte seg fortløpende. Maleriene frem mot reisen til Paris 1885 gjengir mennesker med
individuelle særtrekk i dagligdagse situasjoner fremfor allmenne typer, eksempelvis Christian
Munch i sofahjørnet (1883) og Ved kaffebordet (1883). Han unngikk provoserende motiver
som brøt med det sosialt akseptable, det vil si ”lave” motiver av det slaget Wentzel ble kjent
for. Med unntak av Bule i Vaterland (1882-1883) malte han ingen bilder som tematiserer det
vulgære eller heslige i naturalistisk forstand før Paris-turen, men han tilfredsstilte i svært
begrenset grad ”det skjønne, det ideale, som folk av den gamle skole forbandt med kunst”
(Willoch 1936, 132). Han praktiserte heller ikke den naturalistiske metode, forstått som
engasjert samfunnskritikk, slik den blir definert av Zola, Brandes og Krohg.
Munchs kunstneriske problemstilling er valørbasert lysbehandling og penselstrøkets ulike
muligheter til å gjengi stofflige eller dekomponerende virkninger. Han var moderne i
betydningen samtidsorientert. Munch tilfredsstilte dermed det modernitetskravet som J.-K.
Huysmans opererer med i L´Art Moderne (1883). Den moderne maler har til oppgave å
studere hele bredden av aktiviteter som samtidens mennesker er beskjeftiget med, ”la vie
moderne”, i familiens skjød eller i byens gater, i butikken eller på kafeen, på sykehuset eller i
hagen (Huysmans 1883, 137). Dessuten distanserer den moderne maler seg fra historisk
kostymemaleri og mytologiske motiver. Den virkelighetsnære kunsten ble av Krohg og andre
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malere forstått som pendant til samtidens opplysningsideal og politiske
demokratiseringsprosess (Denis 1920, 262).

3.2 Christiania Kunstforening
Christiania Kunstforening hadde lenge vært den sentrale scene for fremvisning og omsetning
av malerier. Både i brev og Dagbok noterte Munch diverse besøk i Kunstforeningen (Munch
red. 1949, 31, 32, 37, 47). Blant annet nevner han et stort maleri av Hans Gude, som han roser
som vakkert. Det ble stilt ut i august 1878, og Munch la merke til den høye prisen.
Et annet maleri Munch kommenterte i Dagboken, er Carl Sundt-Hansens Konfrontation
(1878). Da det ble stilt ut i 1878, vakte det oppsikt og ble omtalt i avisene (ill. 4). Detaljene og
skildringen av individualpsykologisk adferd og interaksjon mellom tilstedeværende personer,
er påfallende. Man kan si at maleriet i en viss forstand er et de-teatralisert tablå, i henhold til
Michael Frieds begrepsbruk, siden det omslutter en scenisk helhet som betrakteren kan ta inn i
ett blikk (Fried 1980, 104).
Både Gude og Sundt-Hansen var utdannet i Düsseldorf, men med hensyn til motivpreferanser
skilte de seg fra hverandre som henholdsvis landskapsmaler og figurmaler. Dette var
samtidens to karriereveier som Munch måtte ta stilling til. Man kan derfor notere at Munch
registrerte seg som ”genremaler” i folketellingen 1883 (Bruteig 2008, 69). I datidens
språkbruk, sier Magne Bruteig i en tekst om Munchs tegninger, var ”genremaler” å forstå som
noenlunde sammenfallende med figurmaler (Bruteig 2008, 69).
I en anmeldelse av en akademisk avhandling i Konsthistorisk tidskrift bemerker Tomas Björk
at det faller vanskelig å definere begrepet sjanger eksakt. Han henviser til Max Friedländer
som på sin side mener at begrepet lar seg lettere definere negativt enn positivt (Björk 2003,
232):
Genrebilder är för Friedländer sådana som inte har en religiøs,
historisk eller mytologisk innebörd och genremålaren skildrar
inte heller ovanliga händelser.
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De maleriene av Munch som har det daglige liv som motiv, består jevnt over av registreringer
av den observerte virkeligheten som kunstneren har hatt foran seg. Verk av dette slaget
fremstiller intet uvanlig og de holder seg til det faktiske uten utpreget narrasjon eller moralske
budskap. I Munchs verker som i faglitteraturen karakteriseres som sjangerbilder, som
eksempelvis Morgen (1884), dominerer den strukturelle problemstillingen figur-i-rom samt
stemningsbygging via maleriske virkemidler (ill. 7).
I kunstdebatten i 1880-årene ble figurmaleri og landskapsmaleri vurdert som forskjellige både
med hensyn til estetisk målsetning og formale utfordringer. I Munchs unge år var
landskapsmalerne i tallmessig overvekt. Den viktigste grunnen til dette lå etter manges
mening i at man i Norge manglet en sentral akademisk institusjon for utdannelse av kunstnere.
Et kunstakademi ville hatt som oppgave å implementere et undervisningsregime som ville
kunne sette kunstnerne i stand til å beherske figurmaleriets utfordringer. I 1888 hevdet Aubert
at fraværet av en utdannelsesinstitusjon på høyere nivå, var grunnen til ”at Figurmaleriet
ligger ned hos os, og at Landskabsmaleriet har et saa uforholdsmæssigt Overtak”
(Aubert1888, 17/9).
Men på begynnelsen av 1880-tallet var planen om et kunstakademi ikke kommet lenger enn
til utredningsstadiet, og konsekvensen ble at et flertall malere slo inn på landskapsmaleriet,
fordi dette ble oppfattet som mer overkommelig å perfeksjonere seg i enn figurmaleriet. Over
tid valgte Munch likevel figurmaleriet som strategisk plattform, til tross for begrenset
profesjonsutdannelse. Men landskapsmaleriet utgjør likevel et tilbakevendende moment i hans
produksjon. Dessuten tenderer Munchs malerier over tid mot å fusjonere de to motivtypene.
Da striden om Kunstforeningen pågikk for fullt, holdt foreningen til i ”i Hoppes gaard, 2den
etage, ligeoverfor Vor Frelsers kirke”, det vil si Kirkebakken (Willoch 1936, 125, 134).
Christian Krohg, som selv hadde høyborgerlig familiebakgrunn, nevner i en artikkel at
hovedstadens ”Beau-monde” hver fredag lot seg underholde i teateret, for så på søndagen å
avlegge Kunstforeningen en visitt for å plukke opp samtaleemner for resten av uken (Krohg
1882, 124-125). Det som skjedde i og rundt Kunstforeningen, var i seg selv et
konversasjonsstykke i sosialt ledende kretser. I april 1882 flyttet Kunstforeningen inn i nye
lokaler rett nedenfor Gjertsens Skole. På hjørnetomten ved Universitetsgaten og Pilestredet
var det etter tegninger av arkitekt von Hanno reist en bygning som skulle romme et
kunstindustrimuseum. Lokalene i annen etasje ble leid ut til Kunstforeningen.
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Som autoritativ institusjon utøvet Kunstforeningen definisjonsmakt over hva som skulle
gjelde som akseptabel kunst, og det meste som ikke tilfredsstilte i det minste visse
kunstneriske minstekrav i henhold til hevdvunne estetiske regler, kunne bli refusert. Men
avslag var bare den ene side av saken. For når et bilde ble solgt gjennom Kunstforeningen,
fikk det et kvalitetsstempel, som et kjernepublikum oppfattet som normgivende signal for
hvordan et maleri burde se ut og hva det skulle handle om (Werenskiold 1917, 32). Man kan
således si at Kunstforeningen ikke bare hadde markedsmakt og nærmest monopolstilling, den
satt også med definisjonsmakten for hva som over hodet skulle gjelde som kunst. Konflikten
som tårnet seg opp i og rundt Kunstforeningen, aktiverte mange stridstema, men mye av
konfliktstoffet kan føres tilbake til spliden mellom idealistisk forsoningsestetikk og
moderniseringsprosessen (Thommessen 1904, 146).
På generalforsamlingen 20. desember 1882, forsøkte styret å komme kunstnerne imøte. Et
kompromiss ble vedtatt som innebar at prinsippet om maktfordeling ble innført. Fra nå av
skulle utstillingsjuryen bestå av tre medlemmer fra styret og tre invalgte kunstnere. Forut for
avstemningen antok Munch at direksjonen i Kunstforeningen kom til å seire. I Dagboken for
mai 1882 begrunner han sin negative forventning med en av sine mer sjeldne politiske
vurderinger ved å uttale at ”det norske folk er og blir nu engang forskrækkeligt konservativt”
(Munch red. 1959, 53). Munch markerer med denne uttalelsen sin tilslutning til det moderne
prosjekt.
Men selv om kunstnere fikk plass i juryen, ble juryeringen ujevn og tapte troverdighet. Flere
kunstnere fikk sine bilder avvist. En av Munchs unge kolleger, Halfdan Strøm, var blant de
mest uheldige, for han ble refusert flere ganger. Som Wentzel malte Strøm dagligdagse
situasjoner fra livet til håndverkerstanden og småborgerskapet.
Refusjon ble også en erfaring for Munch. Våren 1886 ble et maleri, som var protokollert som
”Figurbillede”, refusert med fire mot én stemme (Willoch 1936, 148-149). Motivasjonen for
at Munch sendte inn et maleri til bedømmelse i Kunstforeningen, er ikke kjent, heller ikke
hvilket bilde det dreier seg om. Muligens var innsendelsen et taktisk utspill for å teste
responsen. Man kan for øvrig ikke se helt bort fra at Munch foretok denne manøver ut fra en
overlagt plan, hvor hensikten nettopp var å bli refusert. Å bli refusert var på sett og vis
ensbetydende med å være moderne. På den annen side kan man heller ikke utelukke at
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Munchs pragmatiske holdning til økonomisk inntjening gjorde seg gjeldende da han sendte
inn et maleri til vurdering.
Kunstforeningen fortsatte med virksomheten fremover i 1880-årene, men hadde tapt prestisje
som formidlingskanal. En alternativ Vårutstilling, som ifølge Thiis skulle ”godtgjøre
atelierkunstens fortrin i modsætning til høstudstillingernes friluftskunst”, åpnet 1. mai 1887 i
brødrene Hals´ lokale, men den ble ingen konkurrent til Høstutstillingen (Thiis 1907, 154).
Düsseldorfernes vårmønstring ble en engangsforeteelse. I anmeldelsen ”Dilettantudstillingen”
(1887) harselerer Krohg med de tyskorienterte kjennetegnene, som brune skygger,
atelierbelysning og sentimentale motiver (Krohg 1920, b.1, 48-53). Det ble vist 97 kunstverk
av malere som Hans Dahl, Adelsteen Normann, Peter Nicolai Arbo og Hans Gude.

3.3 Høstutstillingen
Frits Thaulow tok til orde for en opposisjonell utstilling, som ble åpnet 15. november 1882 i
Studentersamfundets store sal i Universitetsgaten. Her bestod både utstillingskomité og jury
av kunstnere. I det danske ukeskriftet Ude og Hjemme fra desember 1882 gir Krohg en
presentasjon av lokalets utsmykning med viftepalmer og draperier (Krohg 1882, 125):
Et Arrangement af persiske Tæpper, Gobeliner, Messingfade og
tørrede Siv og maleriske Stoffer, gjorde allerede Totalindtrykket af
Rummet til en Kunstnydelse og mindede meget om de franske Cercles
artistiques.
Med betegnelsen ”Cercles artistiques” sikter Krohg til de grupper av kunstnere i Paris som
arrangerte temporære eller terminbestemte utstillinger for inviterte kunstnere eller for
kunstnere som tilhørte en bestemt estetisk retning. I et ”Brev fra Paris” fra mars 1884 omtaler
Andreas Aubert dette fenomenet slik (Aubert 1884, 7/3):
De sluttede Udstillerselskaber og de kunstneriske Klubber har iaar
omtrent samtidig havt sine Udstillinger aabne; i Løbet af Februar ikke
mindre end fire paa en Gang.
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En annen nærliggende modell for den nye kunstnerstyrte utstillingen var Salongen. Etter lange
forhandlinger overdro den franske stat arrangementet av Salongen til kunstnerne fra og med
1881. Sammenslutningen av kunstnere, Société des artistes français, fikk i mandat å arrangere
den årlige Salong, ha budsjettansvar, motta donasjoner og dele ut priser og reisestipend
(Aubert 1883, 18/9). I denne fasen ser det ut til at kunstnernes utstilling i Kristiania, snart kalt
Høstutstillingen, ble formet etter den franske organisasjonsmodellen.
Høsten 1883 ble oppfølgeren til den første kunstnerstyrte utstillingen lansert, denne gang i
lokalene til Kristiania Handelsstands Forening i Tollbodgaten. Utstillingen ble juryert av Erik
Werenskiold, Frits Thaulow og Eilif Peterssen, og åpningen av ”Den 2den aarlige
Høstudstilling” fant sted 8. desember 1883. I et brev til en av kameratene fra Tegneskolen
forteller Munch at han og de aller yngste kunstnerne fikk i oppdrag å utsmykke kafélokalet
med ekte og malte gobeliner. Dessuten ble det installert en kakkelovn som Munch og hans
unge kolleger dekorerte med ”karikaturer dels af malerierne dels af kunstnerne, disse sidste
var af mig [Munch] og gjorde ’fortjent’ lykke” (Munch red. 1949, 56). En av Munchs
tegninger med tittelen Karl Johan typer (1883) viser karikaturer av Christian Krohg og
Gerhard Munthe som flanerer på fortauet (Bruteig 2008, 65). Munch fulgte med dette en
skikk som var vanlig i kunstnerkoloniene (ill. 78). Så vel Carl Larsson som P.S. Krøyer laget
karikaturer av kolleger i henholdsvis Grez-sur-Loing og Skagen (Jensen 2005, 81-82). Munch
publiserte til og med en serie karikaturer i 1882: et hefte med litograferte vitsetegninger
(Bruteig 2008, 65).
Munch forteller videre at det ble holdt en stor ”sexa”. Dette festmåltidet ble akkompagnert av
Thaulows tale til de unge malerne. Munch erkjenner at det meste han husker ”er i en
impressionistisk uklarhed” (Munch red. 1949, 57; MM, N 3511). Den selvironiske omtalen
bekrefter at Munch var innforstått med noen av prinsippene i den impresjonistiske
kunstforståelse, som Werenskiold allerede hadde forklart i artikkelen ”Impressionisterne”
(1882). I monografien om Munch erindrer Thiis utstillingen og vurderer den, med henvisning
til de yngre generasjonenes tilslutning til den franske kunsten, som et tidsskifte (Thiis 1933,
88):
Det er denne utstilling [1883] som betegner det egentlige
moderne gjennembrudd.
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På Høstutstillingen 1883 var Munch representert med På morgenkvisten (1883). Det dreier
seg om en halvt påkledt ung kvinne, trolig en tjenestepike, som holder en fyrstikk for å få tent
et stykke ved i grålysningen (ill. 91). Fyrstikkflammens rødgule lys mellom hendene danner et
samlingspunkt, mens det naturlige morgenlyset flyter fritt over og rundt den sittende kvinnen
med bare armer og hvit bluse. Stemningen følger situasjonsbeskrivelsen. Ildens absorptive
potensial blir utnyttet. Munch ble begeistret over at Krohg overøste bildet med rosende ord
som ”superb” og ”duperende” (Munch red. 1949, 56). Krohg var på dette tidspunkt selv
opptatt av enkeltindivider i konsentrerte daglige gjøremål. Hans bilder fra Skagen har slike
motiver. Til Bjarne Falk skrev Munch at På morgenkvisten gjorde lykke blant kollegene
(MM, N 3511).
I det samme brevet til vennen Bjarne Falk legger Munch til at han var ”svært fornøiet over
den gode kritik jeg fik av Werenskjold i Dagbladet, samt den af Gunnar Heiberg” (Munch red.
1949, 57). Werenskiold anmeldte Høstutstillingen i Dagbladet 15. desember 1883. Hans
kortfattede, men vennlige kritikk lyder slik (Werenskiold 1917, 48):
Munchs ”Pike som lægger i ovnen” [På morgenkvisten, 1883] er
holdt i en hel og luftig tone; hans tegning av to smaagutter er
ogsaa meget kunstnerisk.
Werenskiold omtaler videre at Munch var del av en ung generasjon kunstnere som studerte
naturen direkte, men han var misfornøyd med at gruppens medlemmer lignet for mye på
hverandre, og at bare Munch og Jørgen Sørensen viste takter til personlig stil. Werenskiold
syntes disse hadde levert inn ”meget interessante og talentfulde billeder” til dette årets
Høstutstilling, 1883 (Werenskiold 1917, 48). Werenskold stiller opp fire kjennetegn på
kunstnerisk begavelse, hvorav den enkelte bør innfri i det minste ett som profilerer
vedkommendes ”særevne”. Kriteriene er tegning, koloritt, gjennomførelse og virkning. Hvis
man holder disse kriteriene opp mot det han skriver om Munch, ser det ut til at Werenskiold
gir en meget positiv kritikk av Munchs prestasjon. Dermed kan man allerede høsten 1883
observere at franskorienterte kunstnere som Krohg og Werenskiold spiller en positiv rolle i
Munchs karrierebygging.

101

Krohg gjentok den postive kritikken i 1892. Han skriver at På morgenkvisten var ”mere
gjennemført koloristisk, end selv de øvrige radikale Autoriteters, og fremfor alt, det var noget
Andet” (Krohg 1892, 23).
I brevet til Falk nevner Munch at han i tillegg til På morgenkvisten stilte ut et par tegninger
som han hadde utført på Tegneskolen. Det dreide seg om ”et hoved samt to smågutter”,
hvorav det sistnevnte er identisk med To nakne gutter, 1883, som også Werenskiold omtaler
(Munch red. 1949, 57). Videre forteller Munch at Eilif Peterssen ble så ”forlibt” i tegningen
med de to guttene at han forærte den til den eldre kunstneren (Munch red. 1949, 57; MM, N
3511). Peterssen kan dermed inkluderes på listen over etablerte malere som støttet Munchs
karriere.
På Høstutstillingen 1884 fikk Munch antatt maleriet Morgen (1884), også dette en
virkelighetsnær hverdagsskildring, en ”friluftsstudie” innendørs (eller i husets absolutte
nærhet) som franske kunsthistorikere kaller plein air d´appartement (ill. 7), (Colin 1937, 139;
Husselmann 1979, 114). En ung og rødhåret kvinne sitter på en hvitmalt seng og ser mot det
innkommende lyset. Hun har trukket på den ene strømpen; den andre holder hun i hånden. Så
faller hun i tanker. Morgenlyset siver inn i rommet og endrer lokalfargene. Munch benyttet
skrapeteknikk i laken og gardin for å dempe koloritten. Til venstre i bildet har han satt inn et
bord med gjennomsiktig hvit duk som faller helt ned til gulvet. På bordflaten står det et rundt
brett med vannkaraffel og glass. Dette stillebenmotivet, karaffel og glass eller bare glass på et
bord, gjentar Munch i flere senere malerier, som for eksempel Tête-à-tête (1885),
Sykeværelset (1885-1886), Det syke barn (1885-1886), Hans Jæger (1889) og Vår (1889), (ill.
92). Repetisjon av samme delmotiv er som omtalt et markant trekk i Munchs utvikling av
faste komposisjons- og motivformler (Woll 2008b, 85).
I et brev fra september samme år kommenterer Munch motiv og fargebruk i Morgen (Woll
2008, b.1, 124). Han innrømmer preferansen for en ung pike som hovedmotiv. Og malerisk
ønsker han å samle de hvitlige bomullstekstiler og den blålige vegg i en helhet. Lysstudiet og
valørenes sensible overganger i sammenheng med stemningsfulle og individfokuserte motiver
er tydeligvis et tema som Munch var opptatt av i den tidlige fasen av karrieren.
I anmeldelsen av Morgen foreslo Aubert at betrakteren burde betrakte det ”gjennem en Spalte
af to Fingre” (Aubert 1884, 22/11). Denne optiske teknikken skulle være særlig gunstig når
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det gjaldt lyssterke malerier. Aubert syntes at de enkelte former i Morgen ikke var
tilstrekkelig distinkte, ”som om deres Krystallisation ikke var tilendebragt” (Aubert 1884,
22/11). Aubert kritiserer den diffuse overgangen mellom figur og bakgrunn.
I et brev fra oppholdet på Modum 1884 forteller Munch at den modellen som satt for ham til
Morgen, forlangte god betaling (Munch red. 1949, 58). Aubert forstod dette, for i anmeldelsen
av Morgen (1884) hevder han at motivet er iscenesatt, ”det er Arrangement, ikke Livet”
(Aubert 1884, 22/11). Munch har overtalt en ung kvinne til å sitte modell og latt henne vende
ansiktet mot morgenlyset som strømmer inn fra vinduet. Hensikten er at betrakteren skal
oppleve noe autentisk: en kvinne som er absorbert, som Michael Fried uttrykker det, av egen
aktivitet eller innadvendte tanker. Men i maleriet observerte Aubert iscenesettelse fremfor
absorpsjon.
En annen kritisk dimensjon kan tilføyes. Impresjonistene bestrebet seg i alminnelighet på å
erstatte det forhåndskonstruerte, som er typisk for aterliermaleriet, med den personlig erfaring
i møtet med et motiv, peinture vécue: den faktiske opplevelsen som utløste trangen til å male
(Schapiro 1997, 298). Med Morgen har Munch, i henhold til denne typen distinksjon, ikke
helt fjernet seg fra det forhåndskomponerte og kalkulerte.
Thaulow kjøpte Morgen direkte på Høstutstillingen 1884. Det syke barn (1885-1886), som
Munch leverte til Høstutstillingen 1886, ble straks overtatt av Christian Krohg, og Erik
Werenskiold sikret seg Sommernatt. Inger på stranden (1889), som ble stilt ut på
Høstutstillingen 1889. Siden både Thaulow, Krohg og Werenskiold skaffet seg malerier av
Munch på ulike Høstutstillinger, gir disse anerkjennende ervervelsene en indikasjon på hans
tiltagende rykte som et eksepsjonelt talent. Man kan si at den unge maleren ble pekt ut som
”arvtager” av de noe eldre, men etablerte radikalerne. Kraften i denne alliansen fremkommer
av at Krohg i intervjuet med Munch høsten 1892 omtaler seg selv, Thaulow og Werenskiold
som Munchs ”3 rige Onkler” (Krohg 1892, 23).
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3.4 Fra monopol til felt
I løpet av 1884 kom kunstnernes utstilling inn på statsbudsjettet, og 18. oktober 1884 åpnet
Høstutstillingen for tredje gang i lokaler som ble leid i det gamle Rikshospitalets bygning i
Grubbegaten. I årene 1885 til og med 1889 ble Høstutstillingen arrangert i Nasjonalgalleriets
lokaler, og først i 1890 ble utstillingen flyttet over til Tivoli, som lå i krysset mellom
Klingenberggaten og Stortingsgaten (Dietrichson 1917, 218-219). Munch benyttet
Høstutstillingen som utstillingsarena frem til 1891. Men ser man bort fra Høstutstillingen
1930, der han var invitert som gjest, var deltagelse på Høstutstillingen et tilbakelagt stadium
etter 1891 (Bjerke 1987, 30).
Allerede i ”Kunstudstillingen i Kristiania”, skrevet rett etter åpningen av den første
Høstutstillingen, peker Krohg på konfliktene som splittet kunstnerne i Kristiania. Stridens
kjerne, kommenterer Krohg, dreide seg ikke bare om utstillingsjury og innkjøpsjury, men om
andre dypereliggende ”Interesser, Sympathier og Antipathier” (Krohg 1882, 125). Kampen
stod mellom eldre og yngre generasjoner, mellom kunstnere som bodde i Kristiania og de som
fortsatte sin tilværelse i utlandet, mellom det etablerte kunstsyn og franske impulser.
På et organisatorisk og økonomisk nivå kan man si at styringsmakt og markedsmakt var to
sentrale momenter i samtidens ordskifte. Men diskusjonene ble gjerne ført på flere arenaer
samtidig og kamuflert som rene estetiske konflikter, eller rettere sagt utkjempet som uenighet
om fargevalg, formspråk eller ikonografi. Man kan si at Munch og hans likesinnede trente på
å utvikle evnen til å ”oversette” kunstpolitiske tema til spørsmål om adekvate valg av
formspråk og farger, det vil si foreta veivalg som over tid kunne gi vekst til kunstnerisk
kapital i henhold til den forsinkede inntjeningslogikk. Alt tyder på at Munch var lettlært i
denne virksomheten: posisjonering og langsiktige investeringer.
Da Munch ble tatt opp som elev ved Den kongelige Tegneskole i Christiania 18. desember
1880, en uke etter 17-årsdagen, var kunstscenen i Kristiania fremdeles dominert av
Christiania Kunstforening. Da han forlot Tegneskolen fire år senere, hadde Kunstforeningens
monopolstilling blitt erstattet av et kunstfelt med utpreget polarisering mellom konkurrerende
interesser. Munch ytret seg bare indirekte om hvordan han oppfattet samtidens politiske og
sosiale motsetninger, men man kan betrakte maleriene hans som fortløpende kommentarer
eller som et reaksjonsmønster.
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I ”Norske Kunstforhold”, som Werenskiold skrev til det danske tidsskriftet Kunstbladet 1888,
rekapitulerer han hva som hadde skjedd i Kristianias kunstliv de siste seks til syv årene. Frem
til 1881 bodde det få malere fast i Kristiania. Majoriteten av norske kunstnere hadde emigrert
til Tyskland. De få som ikke hadde forlatt hovedstaden, ble betraktet som mindre suksessfulle
enn de som hadde opparbeidet seg ”et navn i udlandet”, som underforstått ble anerkjent av
Kunstforeningen (Werenskiold 1888, 31). Kunstforeningens smakspreferanser ble støttet av
Morgenbladet og Aftenposten, og foreningen formulerte utvalgskriteriene som ble akseptert
av ”det dannede Kristiania” (Werenskiold 1888, 31).
Da de yngre malerne flyttet tilbake til Kristiania etter opphold i Paris og instituerte
Høstutstillingen fra og med 1882, mistet Kunstforeningen sitt smaksmonopol. Et fransk
kunstsyn knyttet de yngre kunstnerne sammen. Werenskiold peker spesielt på at Krohg og
Thaulow ”begyndte at samle det yngste Kuld omkring sig”, altså Munch og hans jevnaldrende
(Werenskiold 1888, 31). Christiania Kunstforenings opprinnelige posisjon som utstillingssted
med enerett til å definere kriteriene for hva som var gyldig kunst og tildele anerkjennelse til
de malerne som tilfredsstilte definisjonskriteriene, ble endret over noen få år. Monopolet ble
brutt og erstattet av et kunstfelt med kamp mellom stridende parter (Bourdieu 2004, 250-253).
I Kristiania stod kampen mellom ”kunstforening” og ”høstutstilling”. Dette var en
kompetansestrid. Striden dreide seg videre om markedsmakten. Generasjonskampen viste seg
ved at de yngre malerne samlet de aller yngste om seg i uformelle undervisningsgrupper. I
løpet av få år endret maktbalansen seg til fordel for de franskorienterte malerne.

3.5 Økonomisk adferd
Etter at Gustav Wentzels maleri Et snekkerverksted ble refusert av Kunstforeningen, ble det
stilt ut på et spektakulært sted, nemlig i et vindu i Cammermeyers Boghandel i Karl Johans
gate 41-43 (ill. 2). Aubert forteller at da bildet hang der, ”samledes det ofte Klynger af
forbigaaende foran sig” (Aubert 1881, 1/11). Denne bokhandelens mangfoldige drift var slett
ikke enestående. I Aftenbladet fra sommeren 1880 ble det meldt om salgsutstillinger av
malerier hos Blomqvist og Cammermeyer, og at flere andre bokhandlere stilte ut og omsatte
malerier (Aftenbladet 1880, 23/7). De aktuelle bokhandlere var Cappelen og Hagander. I
Aftenbladet introduseres det videre en ny aktør, nemlig Kjøbmand Grønneberg i Nedre
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Slottsgate (Aftenbladet 1880, 23/7). Grønneberg hadde åpnet en kunsthandel med et stort
utstillingslokale, hvor det i henhold til avisens reportasje ble vist 75 malerier. Firmaet Hals,
som ellers forhandlet musikkinstrumenter, leide fra tid til annen ut lokaler til kunstutstillinger.
Firmaet holdt til i Karl Johans gate 27.
I november 1880 nedtegnet Munch en notis om sitt besøk i ”Blomqvists maleriudstilling”
(Munch red. 1949, 47). Og i desember 1881 prøvde han å omsette tre malerier på auksjon.
Salget gikk tregt, og han måtte kjøpe det ene tilbake (Munch red. 1949, 51). I februar 1882
tok Munch på nytt initiativ til å avhende bilder via Blomqvists auksjonsvirksomhet i Karl
Johans gate 41, men fikk dårlig betalt (Munch red. 1949, 51-52).
En salgskanal som omtales flere ganger i Herman Colditz´ roman Kjærka. Et atelier-interiør
(1888), er direkte salg til en agent, som i et sekundært ledd omsatte verkene på auksjon. I en
episode stiller en av Munchs unge kolleger opp staffeliet for å ”lage auksjonsmat” etter ”agent
Nilsens” resept (Colditz 1992, 39). Malerier som skulle fallbys på auksjoner eller bli omsatt
via kunstforeningene i norske byer burde tilpasse seg idealistisk estetikk med ”det skjønne” i
sentrum (Colditz 1992, 42). Et maleri med tittelen ”Skovtjern” som ser ut som ”gammel, god
kunst”, og som fremstiller et stille og blankt tjern omgitt av et orekratt, finner straks kjøpere,
heter det i romanteksten (Colditz 1992, 42). Uavhengig av ironien som romanens unge malere
omtaler etablert kunst med, kan beskrivelsen minne om malerier av Hans Gude eller Christian
Skredsvig som Munch bare noen få år tidligere hadde som favoritter. Et av Munchs tidligste
landskapsmalerier har som omtalt den beskrivende tittelen Tjern med båt (1880), (ill. 82).
Et annet vesentlig moment i endringen av markedsforholdene var introduksjonen av
separatutstillinger. Våren 1885 arrangerte Krohg en retrospektiv utstilling i Fritzners
Pavillion. Det komparative element lå i at Werenskiold stilte ut sine malerier på samme sted
og tid. Fritzners Pavillion lå i Studenterlunden vis-à-vis universitetets bygninger ved Karl
Johans gate, og i 1886 fulgte Christian Skredsvig etter med separatutstilling i samme lokale.
Andreas Aubert ønsket de separate mønstringene velkommen (Aubert 1886, 12/10). På slike
utstillinger kunne kunstnere både vise sluttførte verk samt skisser og studier.
Separatutstillinger kunne belyse den enkelte kunstners utvikling, forklarer Aubert.
Utstillinger av enkeltkunstnere ble hyppigere. Landskapsmaleren Johannes Grimelund, som
hadde erfaringer fra Paris, arrangerte separatutstilling i Kunstforeningens lokaler i januar
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1888 (Aubert 1888, 13/1). Krohg viste Albertine i politilegens venteværelse i en separat
visning i Teknikens store sal i mars 1887 (Aubert 1887, 22/3). Og i februar 1889 fulgte han
opp med nok en separatutstilling, denne gang i kunsthandler Abels lokaler i Karl Johans gate
45 (Aubert 1889, 10/2). Krohg stod for enda en separatutstilling med tihørende auksjon i
Studentersamfundet 1890. Enkelte kunstnere deltok med så mange malerier på
Høstutstillingen at man nærmest kan snakke om en separatutstilling innenfor den kollektive
utstillingens rammer. På Høstutstillingen 1886 stilte for eksempel Hans Heyerdahl ut 12 verk
(Aubert 1886, 4/11).
Munch som var rask med å legge merke til endringer i balanseforholdet mellom ”børs og
katedral”, fulgte som kjent etter de eldre kollegene og debuterte med separatutstilling i
Studentersamfundets lille sal i april 1889. Hans neste separatutstilling ble arrangert i juveler
Tostrups gård i september-oktober 1892. Omlegningen fra kollektive mønstringer til
separatutstillinger skjedde parallelt med tilsvarende utvikling i Paris (Nord 2000, 71).
Markedets makt, galleriene som salgskanaler, førte til betydelig større utstillingsaktivitet og
omsetning. Enkelte kunstnere tok adgangspenger til utstillingene sine, en inntjeningsmulighet
som også Munch benyttet seg av etter hvert. Etableringen av privat kunstomsetning og separat
fremvisning av kunst, frikoblet fra statlige eller andre typer autoritative institusjoner, må bli
betraktet som del av den moderne utdifferensiering av kunstsfæren.
I romanen til Colditz er økonomi et hovedtema. De unge malerne opplever at de må foreta et
strategisk valg. Den ene muligheten er å sikte seg inn mot et kjøpende publikum.
Kunstforeningens publikum blir identifisert som grosserere, ”disse tykke, mektige fyrene”, og
embedsstanden, i romanen representert ved prestegårdene (Colditz 1992, 35). Det motsatte
valg er å satse på å bli akseptert av den noe eldre generasjonens kunstnere som administrerte
Høstutstillingen.
Munchs private økonomi var gjennom 1880-årene vevet sammen med familiens felles
husholdning. Han bodde i familiens leilighet frem til høsten 1889. Det ble overført store og
mindre beløp mellom tanten og nevøen. Kontantstrømmen gikk begge veier (Næss 2004, 123124). Men hverken Munch eller hans familie eide fast eiendom eller forvaltet formue. Munch
mottok finansiell støtte fra Frits Thaulow til Paris-reisen 1885, men hadde for øvrig ingen
mesén eller oppdragsgiver i den formative fasen. Studieturene ble primært finansiert av
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Statens kunstnerstipend (Jacobsen 2008a, 237-238). Driftsutgifter under utenlandsoppholdene
sparte han inn, siden han aldri leide atelier.
Men Munchs forretningssans glimtet til når anledningen bød seg, eksempelvis under
oppholdet i Paris 1889-1890 (Munch red. 1949, 69): ”Jeg har omtrent fåt en liden bestilling af
en dansk mand, det vil komme bra til.” Og en tannlege, nordmannen Heide som hadde praksis
i 3 rue d´Argenteuil, behandlet tennene hans mot honorar i form av et maleri (Skaflestad
1889, 37; Munch red. 1949, 85). Munchs finansielle situasjon i de formative årene kan kalles
”blandingsøkonomisk”, dels understøttet av stipendtildelinger og midler hjemmefra og dels
utlevert til markedet.
Men direkte salg var mer unntak enn regel. Munchs formspråk og alle småfeilene, bemerker
Krohg i 1889, fører lett til ”at Munch ikke faar solgt sine Billeder” (Krohg 1920, b.1, 191).
Med forhåpning kunne Munch derimot observere at eldre kolleger som Krohg, Werenskiold
og Thaulow solgte i henhold til Thiis´ opplysninger sine verker ”til høie priser” (Thiis 1933,
152). Økonomiske drivere og avansert kunstproduksjon kan således settes i sammenheng når
det gjelder Munch, spesielt over tid i henhold til logikken i ”den omvendte økonomi” og
forsinket inntjening, som Pierre Bourdieu tilskriver kunstnere som søker seg til utsatte
posisjoner (Bourdieu 2000, 138, 376).
Når en maler frigjør seg fra markedets etterspørsel etter en bestemt type kunst, stiller
vedkommende utøver seg utenfor vanlig markedsøkonomisk logikk. Bourdieu påpeker at den
moderne kunstens selvstendighet øker avstanden mellom seg selv og de kapitalsterke
kundegrupper. Det tar tid før publikum venner seg til de nye normer for hvordan man skal
forstå den moderne kunsten. Tidsforskyvningen mellom tilbud og etterspørsel tenderer mot å
bli et strukturelt kjennetegn ved det feltet som har avansert kunst som produksjonsmål
(Bourdieu 2000, 138).
I et brev fra Le Havre til broren 2. januar 1891 utdyper Munch en spesiell valgsituasjon. Han
pønsket på å omdisponere stipendsøknadens reisemål (MM, N 725): ”Jeg spekulerer på at
reise sydover – jeg tror det er bortspildte penge at reise til Paris”. Forut for reisevalget var
Munch svært opptatt av sin labile helse. Tanken om å sette kursen sydover dukker opp i flere
brev. Hensynet til arbeidsevnen er avgjørende for beslutningen om å sjalte ut Paris til fordel
for Syd-Frankrike, erklærer han til tanten (Munch red. 1949, 96; MM, N 756):
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Jeg skjønner det er det bedste at ta sydover – I varmere klimat kan få
malt noget – som jeg senere kan sælge – så vinder jeg ind pengene –
så reiser jeg til Paris udover våren I beslutningen om å ta toget til Nice fremfor et vinteropphold i Paris supplerte han
helseargumentet med arbeidsargumentet: kunstproduksjonen.
Munch kjente godt til at flere franske malere tilbrakte vintersesongen i Nice eller i andre
mindre byer langs den italienske og franske Riviera, som på den franske siden kalles Côte
d´Azur: strekningen fra Menton i øst til Cassis i vest. Kunstnerne bodde og arbeidet i
Provence eller langs Rivieraen i vintersesongen, for deretter å stille produksjonen ut i Paris for
salg om våren, og det er således sannsynlig ut fra hva Munch selv meddelte om dette, at han
planla en tilsvarende sesongvariert arbeidsrytme, alternativt selge malerier i Nice (Munch red.
1949, 99). I artikkelen ”Til Bjørnstjerne Bjørnson” kommenterer Munch at Nice ”er en
temmelig stor by ved Middelhavet, der er meget besøgt af malere på grund af sin
naturskjønhed” (Munch 1892, 4/1; MM, PN 1240). I Munchs tilfelle er det rimelig å sette det
økonomiske insitamentet i sammenheng med reisemønster og kunstproduksjon.
Sporadiske uttalelser tyder på at Munch var opptatt av økonomisk sikkerhet og drømte om
luksus. Under det første oppholdet i Nice skrev han en kort prosalyrisk tekst som ender i en
slags dagdrøm om hvite villaer, vin og palmer (Biørnstad & Eggum red. 1991, 354; MM, T
2760). Dessuten var Munch langsiktig med hensyn til inntjening, og han så positivt på
kunstnere som hadde solid økonomi. I memoarboken Dage og nætter blandt kunstnere siterer
Christian Skredsvig en bemerkning som Munch kom med under deres felles opphold i Nice.
Munch holder kunstproduksjonens kvalitet opp mot inntekt og økonomisk sikkerhet. En
romantisk kunstnermyte som innebærer anstrengt økonomi, hadde han lite til overs for. De
økonomiske drivere i Munchs kunstproduksjon og karriereutvikling skal man være
oppmerksom på. Munch resonnerer slik (Skredsvig 1908, 116):
Hvor en blir bedre og ædlere ved at være mæt, ved at sidde i et stort
lys, at se rige, nydelige, ubekymrede mennesker rundtom […]. Fordi
om Millet sultet og frøs og dog malte herlige billeder, saa er Corot
derfor ikke mindre stor med sin rigdom og sine renter.
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Selv om denne uttalelsen er anekdotisk, viser den retningen i Munchs strategiske tankegang
og materialisme som moderne borgerlig mann.

3.6 Kunstkritikk
I 1887 besøkte 15.000 mennesker Høstutstillingen som fant sted i Nasjonalgalleriet (Aubert
1887, 6/11). Det eksisterte med andre ord et stort kunstpublikum som kunne aktiveres ved
gitte anledninger. Meningsforskjeller og provokative utspill tiltrakk seg mange skuelystne
som ble fascinert av skandaler. Uttrykk som ”sensasjonsstykke” dukket opp i avisenes spalter.
Retorikken i kunstomtalene gled ofte over mot det usaklige, og selv om man tar høyde for
1880-årenes polemiske debattkultur, kan man stille spørsmål om avisenes redaktører så en
opplagsmessig fordel i å tilspisse frontene.
Erik Werenskiold mener at kunstkritikken i Kristiania-pressen i 1880-årene var negativ til
yngre, modernistiske kunstnere (Werenskiold 1917, 28). Han anfører at kritikerne var dårlig
orientert i fransk samtidskunst. I monografien om Munch slutter Jens Thiis seg til denne
dommen (Thiis 1933, 153-155). Et stort antall anmeldelser kom på trykk som anonyme
innlegg. Artiklene ble signert med initialer, men de samme initialene stod gjerne for et helt
forfatterkorps, andre ganger for enkeltstående skribenter. Kritikkens ideologiske uforsonlighet
er et hovedkjennetegn (Thiis 1933, 154).
I ”Edvard Munch and his Critics in the 1880s” imøtegår Nils Messel den situasjonsbeskrivelse
som Thiis gjør seg til talsmann for. På grunnlag av en gjennomgåelse av et kvalitativt utvalg
kunstkritikker i Kristiania-avisene i 1880-årene hevder Messel at Thiis ikke i tilstrekkelig
grad har vurdert artiklenes innhold og forfatternes varierende autoritet blant hovedstadens
kunstnere (Messel 1994, 213-227).
Selv om Messels empiriske underlag er noe smalt, står det likevel klart frem at mange
negative omtaler av Munchs kunst ble skrevet av skribenter uten formell kunstfaglig
kompetanse. Men på basis av Munchs brev og andre kilder er det åpenbart at han var i stand
til å skjelne mellom vesentlige og uvesentlige ytringer i pressen. Dårlig kritikk kunne faktisk
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virke positivt på kontoen for modernitet. Messel utdyper dette poenget slik (Messel 1994,
213):
In those early days of modernism, artistic values often seemed to
be measured by the artist´s ability to disturb the public opinion
and cause a scandal.
En av de sentrale kritikere var Andreas Aubert. Han var jevngammel med de kunstnerne som
ble toneangivende i 1880-årene. Aubert avla universitetseksamen som cand. theol. 1877.
Parallelt med de teologiske studier tok han del i undervisningen på Den kongelige
Tegneskole. Her hadde han billedhuggeren Julius Middelthun og maleren Christen Brun som
lærere. Videre fulgte han undervisningen som ble arrangert av Frits Thaulow og Christian
Krohg i årene 1881-1882. Aubert hadde på dette tidspunkt atelier i Pultosten, og ble her kjent
med Munch. I perioden 1882 til 1884, under et opphold i Paris, mottok han veiledning av de
franske malerne Louis Raphaël Collin og Gustave Courtois. De to var lærere ved den private
kunstskolen i rue de la Grande Chaumière: Académie Colarossi.
Det er ikke offentlig kjent hvordan Aubert malte. Men Munch, som kjente ham allerede i
1882, har beskrevet hans kunstneriske virksomhet i Dagboken fra mai dette året (Munch red.
1949, 53):
Aubert viste mig tillige noget af eget arbeide et stilleben hvor der
virkelig var adskilligt godt, samt nogle landskaber og et interiør der
tegnede til blive god i farven. Han har stor lyst til at blive maler, kan
jeg skjønne.
Senere ser det ut til at Munch bare refererer til Aubert én eneste gang. Det skjedde da Aubert
vendte hjem fra Paris høsten 1883 (Munch red. 1949, 57; MM, N 3511): ”Aubert [Andreas
Aubert] er kommen hjem og har lovet at skrive i Aftenposten.”
Som kunstanmelder kunne Aubert opptre nokså belærende eller konfronterende (Thiis 1933,
142). I artikkelen ”Fra Kunstnernes Udstilling”, som ble publisert i Aftenposten 13. november
1884, gjør han det klart at han ikke anså at den offentlige kritikk hadde til oppgave å være
”Skarpretter overfor Debutanter” (Aubert 1884, 13/11). Likevel er det et faktum at han
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opptrådte med en viss brutalitet i noen omtaler av Munchs prestasjoner. Allerede i 1884
kritiserte Aubert den unge malerens trang til ”Experimentering” (Aubert 1884, 22/11).
Da portrettet av Munchs søster Inger (1884) ble stilt ut på Høstutstillingen 1886, omtaler
Aubert det som ”ufærdigt”, (ill. 23). Karakteristikker som ”Hastverksarbeide”, ”Formløshed”,
”Ufærdighed” eller ”Tilfældigheder” satt løst når han hadde Munchs malerier foran seg
(Aubert 1887, 6/11). Aubert unnlot heller ikke å påtale Munchs personlighetstrekk og
kunstnerrolle. I en lengre tekst som stod på trykk i Dagbladet 5. november 1890, innrømmer
Aubert at han hadde skrevet ”skarpt lige til det indiskrete”, men unnskylder seg med at det ble
gjort i pedagogisk hensikt for å hjelpe en ung kunstner (Aubert 1890, 5/11).
I et av notatene som Munch skrev i Nice, kan man merke en viss irritasjon over den skepsis
som ble vist ham og hans malerier i pressen, og i en kommentar forsvarer Munch seg mot
publikum og kritikere (MM, T 2760):
Det kunde være morsomt at præke lidt for all disse menneskene som
nu i så mange år har set på vore billeder og enten har leet eller rystet
betænkeli på hodet. – De fatter ikke at de kan være det bitterste gran
fornuft i disse impressioner Munchs bemerkninger definerer de unge kunstnernes perspektiv. Det motsatte synet er
formulert i essaysamlingen Mennesker og Dyr (1891) av Alexander Kielland. Han ser med
bekymring på at de unge malerne distanserte seg fra konsensussmaken og fortidens kunst
(Kielland 1891, 77-78):
Og naar saa Malerne kommer hjem og gjør Nar af de gamle
mørkebrune Klenodier og sætter op sine vilde skrigende
Klattemalerier, saa gaar Stridigheden ganske naturlig over i Arrigskab,
og der bliver ingen Kunstnydelse for Nogen.
Kielland taler på vegne av den delen av publikum som hadde opprettholdt ”sin Barndoms
Beundring for de grønne Fjordbilleder med blaa Sø” (Kielland 1891, 80). Han bekymrer seg
over de unge kunstnernes skråsikkerhet og absolutte forsvar til fordel for ”Klattemalerier”.
Kiellands essay kan bli forstått som symptom på den anomiske situasjonen som hersket. Som
talerør for det brede publikum bekymret Kielland seg for at ”Stridigheden” medførte en
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opplevelse av estetisk oppløsning og usikkerhet. Munch derimot opplevde situasjonen som
fiendtlig og negativ til de unge malernes ”impressioner”, som Kielland kaller ”skrigende
Klattemalerier”.

3.7 Munch og Thaulow
I ”Kunstudstillingen i Kristiania”, som gjelder Høstutstillingen 1882, foretar Christian Krohg
en grenseoppgang mellom impresjonisme og stoffmaleri. Malere med sympati for
impresjonisme, eksempelvis Erik Werenskiold, søkte etter en helhetsvirkning, deres
hovedfokus var lys og luft. Krogh hevder på den annen side at Frits Thaulow og Gustav
Wentzel er typiske representanter for stoffmaleriet (Krohg 1882, 125). Går man til en
amerikansk håndbok fra 1889, finner man at stoffmaleriet defineres som gjengivelse av
fenomenenes overflate, det være seg skyer, trær, tekstiler, hud, hår eller lignende (Dyke 1889,
68). Siden sannhet og objektivitet er veiledende kriterier, tilhører stoffmaleriet den deskriptive
uttrykksform. I europeisk kunsthistorie finnes det mange stoffmalere, særlig rikt representert i
nederlandsk billedkunst i det 17. århundre, eksempelvis Jan Steen og Frans Hals. Fra det
nittende århundres andre halvdel peker Jules Breton og Jules Bastien-Lepage seg ut som
typiske utøvere. Men også Krohg kan føyes til listen over stoffmalere, i det minst i de første
årene av 1880-tallet. Krohgs maleri Bære for dere? (1880), som fremstiller et bybud som står
mellom noen flettede kurver fylt med grønnsaker, er et demonstrasjonsstykke i
stoffvirkninger.
Stoffmalerne retter all oppmerksomhet mot gjenstandenes materialer og søker å gjengi deres
farge- og valørskala. Med valør siktet man til lysverdi eller lysvirkning som skulle drives opp
med tilsetning av hvitt, men uten at fargegehalten ble tynnet ut med den konsekvens at
totalvirkningen ble blek og blass. Fenomenenes stofflige ulikheter innbyrdes og i forhold til
hverandre under påvirkning av dagslys var en sentralt kunstnerisk problemstilling.
En av de mest fremtredende landskapsmalere i den generasjonen som Krohg tilhører, er Frits
Thaulow. Ved overgangen til 1880-årene endret Thaulow ikonografi, fra marinebilder til
fremstillinger av vinter- og vårlandskaper, gjerne fra urbane strøk eller de umiddelbart
utenforliggende landområder, hvor mennesker i daglige gjøremål er plassert som
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underordnede elementer. Skaresnø i hvitblek rosa og lette blå skygger er typiske kjennetegn, i
tillegg til vannflater med strømvirvler. Krohg berømmet Thaulows teknikk, delikate
behandling av fargene og eleverte smak (Krohg 1920, b.1, 124).
Det er et sentralt poeng at Thaulows raffinerte kunst og elitære tankegang slo inn hos Munch.
De to var fjernt i slekt. Det familiære fellespunktet samlet seg om portrettmaleren Jacob
Munch. Dette slektskapsforholdet kan ha virket inn på Thaulows proteksjonisme vis-à-vis
Munch og dermed på Munchs positive læringskurve.
Munch malte flere landskapsbilder, av og til med staffasjefigurer eller bygninger. Disse
landskapsbildene minner mye om Thaulows stoffbehandling omkring 1880. Munchs maleri
Fra Saxegårdsgate (1882?) kan trekkes frem som en aktuell parallell til Thaulows form- og
fargebehandling (ill. 21). Motivet i breddeformat fanger inn gateløpet i svakt fallende terreng.
En gatelykt er malt inn i venstre forgrunn, og plankegjerder og trebebyggelse innrammer
gaten på begge sider. Noen figurer antyder miljøet i denne gaten som ligger i bydelen
Gamlebyen. Snøslaps på bakken og takene, samt grå, tung himmel tidsbestemmer årstiden til
tidlig vinter. Thaulow malte omtrent samme gateutsnitt med sneslaps i 1880, men værlaget i
hans versjon er betydelig lysere. Likheten mellom maleriene ligger derfor i
hverdagsstemningen og interessen for malerisk gjengivelse av fenomenenes materielle
stofflighet.
Munchs utendørsmotiv Hage med rødt hus (1882) gjengir det stigende terrenget i en frodig,
men overgrodd hage (ill. 85). Fra noen litt tilfeldig oppstilte hagemøbler i forgrunnen, som
ligger i skygge fra de omkringstående trærne, ser man via et solbelyst gress- og
buskvekstområde opp mot et rødmalt hus med rustrødt tegltak. En blå himmel avslutter
motivutsnittet i overkant. Munchs motiviske og maleriske løsning med vekt på stofflighet
peker i retning av Thaulows Sommerdag i hagen (1880). Thaulow inkluderer langt flere
beskrivende detaljer, men motivutsnitt og stigende terreng er fellestrekk (ill. 68). Munch på
sin side viser allerede i Hage med rødt hus at han ikke skiller mellom bestemte vekster og
undervegetasjonens mikroliv; han er uinteressert i morfologi og botanikk, og studerer heller
fargenes spill og lysreflekser.
Med de mange nyansene av grønt i vegetasjonen i Hage med rødt hus sluttet Munch seg til
”de grønne”, det vil si friluftsmalerne, som var Andreas Aubers betegnelse for
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franskorienterte kunstnere som deltok på Høstutstillingen (Aubert 1888, 22/4). Werenskiold
hadde tidlig flagget posisjon ved å innføre den intense gressfargen som sitt provokative
”varemerke”, blant annet i Solskinn, Pipping (1879) og Hesten vannes (1882) (Werenskiold
1999, 91). At den spisse gressgrønne fargen vakte en viss oppsikt og forargelse, kan man se
av uttrykket ”den grønne Syge” som Julius Lange lanserte i en omtale i Ude og Hjemme 1883
(Lange 1883, 592-594).
I Hage med rødt hus er fargene i øvre del av komposisjonen trukket ned mot nedre del. Det
røde i husveggen dukker opp som røde flekker som indikerer blomstenes kronblader lenger
ned i bakken. Husets inngangsparti er holdt i brunt som blir gjentatt i et brunt bord i
forgrunnen. Samme logikk finner man i den grå trappen og den grå trestammen og planken i
forgrunnen. Bakgrunnens hovedfarger blir repetert i forgrunnen. I Aften på Karl Johan (1892)
opptrer tilsvarende fargefordeling (ill. 46). Vinduenes gule plan får sin ekkovirkning i hattene
i forgrunnen; fiolette toner er fordelt som gjentagende elementer. Fordelingen av farger og de
ekkovirkninger som dette skaper, fungerer samlende og planaksentuerende. Dette koloristiske
systemet opptrer ikke i alle malerier som Munch utførte frem til høsten 1892, men frekvensen
er såpass høy at det må sies å være et gjennomgående trekk, som Munch må ha lært og
implementert som virkemiddel i egne malerier på et relativt tidlig tidspunkt i karrieren. Andre
malerisk-estetiske momenter er eksempelvis tendensen til å anvende komplementære
kontraster, som i Natt i Nice, 1891 (ill. 50), eller sette inn varme farger i forgrunnen og kjølige
i bakgrunnen, som i Musikken på Karl Johan, 1889 (ill. 16). Munch gjentar dessuten maleriets
ytre format i flaten, som puten i Det syke barn, 1885-1886 (ill. 11), eller plasserer
tyngdepunktet lavt i motivgjengivelsen ved hjelp av en sittende figur, som i På
morgenkvisten, 1883 (ill. 91).
Som nevnt var Thaulow ekspert på skimrende vannflater og elveløp med rennende
vannmasser. Munchs malerier fra Akerselvens bredder, som Akerselva ved Nedre Foss (1882)
og Akerselva mot Slåmotgangen (1882), er innspill i samme motivkategori (ill. 86). Munchs
vannflater speiler bygninger, trær og landskapsformasjon, og vannspeilet danner en aktiv
parallell og kontrast til himmelen. Da Akerselva mot Slåmotgangen ble utført, satt han i en båt
sammen med de jevnaldrende kollegene Harald Bertrand Hansen og Halfdan Strøm (Woll
2008, b.1, 88). Den fysiske nærheten til motivet er i overensstemmelse med moderne malere
som Claude Monet. Monet skaffet seg et flytende atelier som hans kollega Manet visualiserte
i et maleri (1874).
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I en norsk kontekst var det Thaulow som med sitt plein air-maleri introduserte den franske
praksis med både å studere motivet og sluttføre bildet i naturen, sur le motif. Théodore Duret
nevner i Les peintres impressionistes at en moderne maler som finner et motiv langs
elvebredden, må i fargebehandlingen ta hensyn til synsvinkel, tidspunkt på dagen og lysets
filtrering gjennom skydekket (Duret 1878, 13). Men Akerselva mot Slåmotgangen er ikke
impresjonistisk, heller et stoffmaleri som utprøver fargefortoning og formforenkling. Derimot
er friluftspreget i samsvar med de moderne kriterier som Duret taler om.
Det miljøet som Munch vanket i årene frem mot 1885, er skildret i Kjærka. Et atelier-interiør
(1888) av Herman Colditz. I romanen blir de unge malernes motivkrets beskrevet. De fant
motiver i sin umiddelbare nærhet, enten i de suburbane strøk av Kristiania, ut mot Skarpsno
og Bygdø eller innover i Maridalen. Dette gjelder også for Munchs faktiske motivvalg. I
motsetning til eldre malere, men også enkelte yngre, viser han ingen interesse for vill og
ensom natur, eller dramatiske partier fra høyfjell eller kystnære strøk. Landskapsmotivene,
inklusive strandscener ved Oslofjorden, skildrer nærmiljøets jevne alminnelighet, slik også
Thaulows verker fra denne perioden eksemplifiserer.
I 1882 stilte Thaulow ut syv malerier hos Blomqvist, blant annet et landskapsbilde fra
Smestad, noen parkbilder og flere andre med motiv fra Kragerø, hvor Thaulow bodde vinteren
1881-1882 (Aubert 1882, 29/4). Gate i Kragerø (1882) hadde etter samtidens smaksnormer et
upretensiøst motiv, noen barn som aker på en vei som slynger seg mellom en klynge hus med
forhaver (ill. 22). Aubert omtaler stoffkarakter, valører og lokalfarger, og ikke minst
friluftspreget. Han er ivrig med å få frem at realitetsorienterte malere som Thaulow også var
opptatt av stemninger, ja at Thaulow nettopp vektla stemningen i motivet, men på helt andre
premisser enn tidligere generasjoners maleri. Thaulow valgte motiver av den dagligdagse
sorten fremfor den romantisk-idealistiske naturskjønnhet (Aubert 1882, 29/4):
Idet Stemningen ved saadanne Motiver [som Thaulows] delvis har
abstraheret sig fra den ’skjønne Form’ […] kommer den derigjennem
til at virke dobbelt kraftig, understøttet af det koloristiske og af en
potenseret Illusion – saa vi føler Friluften slaa mod os.
Munch så Thaulows utstilling i april 1882 og kjente til kritikken i avisene. I Dagboken for mai
måned 1882 har han notert følgende (Munch red. 1949, 53):
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Thaulows prægtige vinterbillede fra Kragerø [Gate i Kragerø] er
indkjøbt av Nationalgalleriet, det er nokså mærkeligt, hvor blev
ikke Thaulow klandret spalte op og spalte ned.
At Munch her sikter til Gate i Kragerø, er sikkert, siden dette verket ble anskaffet til
Nasjonalgalleriets samling i 1882 (Lange & Skedsmo red. 1992, 483). Også Aubert satte dette
maleriet med sollys, blå slagskygger og lekende barn høyest av alle på utstillingen (Aubert
1882, 29/4). Men andre kritikere var, som Munch bemerker, negative. At forbeholdne
kommentarer i pressen likevel ikke forhindret innkjøp til en offentlig institusjon, er ellers et
moment som Munch la merke til. Man kan si at han fikk innsikt i kunstfeltets strukturerte
hierarki og personavhengige utvelgelsesmekanismer.
Auberts kunstkritikk kom på trykk i Aftenposten 29. april 1882, og i en note opplyser han at
artikkelen først ble refusert av Morgenbladet, noe som innebar at Auberts ansettelsesforhold i
denne avisen siden 1878 opphørte. Aubers artikkel og Thaulows Gate i Kragerø ble i første
halvår av 1882 forstått som en overskridelse av den smak som Morgenbladets ledelse kunne
forsvare vis-à-vis det lesende publikum. Slik gikk den estetiske skillelinjen i Kristiania våren
1882. Med andre ord var Munch med sitt positive syn på Thaulows stoffmaleri på høyde med
det mest moderne i norsk maleri.
I Norsk Billedkunst introduserer Rolf Thommessen Thaulow gjennom en rekke positive
karakteristikker. Omgivelsene oppfattet ham som elskeverdig og entusiastisk, beleven og
vittig. At Thaulow var formuende og økonomisk uavhengig, utvidet hans spillerom som
liberaler og internasjonalist (Thommessen 1904, 163). Jens Thiis peker for sin del på
Thaulows lederegenskaper. ”Mere end nogen syntes Frits Thaulow i disse unge år skabt til at
samle de unge om sig”, poengterer han i omtalen av Thaulow i Norske Malere og
Billedhuggere (Thiis 1907, b.2, 233). Dietrichson hevder i monografien om norsk billedkunsts
historie at Thaulow øvet en ”uberegnelig Indflydelse paa den yngre norske Kunstnerslægt”
(Dietrichson 1991 [1892], 167). Men han legger til at Thaulows eksempeldannende
påvirkningskraft gjaldt årene før impresjonismen slo igjennom blant norske kunstnere, det vil
si før 1883-1884. Dette stemmer overens med Munchs læringskurve. Med Ettermiddag på
Olaf Ryes plass (1883), Morgen (1884) og Karl Johan (1885-1886) fjernet Munch seg fra
Thaulows stoffmaleri (ill. 88). Derimot kan Thaulows elitære kunstsyn og solide finansielle
råderom ha funnet varig gehør.
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I Om den bildende kunst som led i kulturbevægelsen (1886) tar Krohg et oppgjør med
stoffmaleriet. Innefor billedkunsten rettes kritikken mot Jules Bastien-Lepage og innenfor
skjønnlitteraturen mot Émile Zola. Begge var alt for opptatt av detaljskildringer (Krohg
1886a, 11). Også Munch forlot som sagt stoffmaleriets effekter mer eller mindre for godt etter
1884, kanskje med unntak av interiør- og sykdomsbildet Vår (1889), (ill. 97). Alt i alt ser det
derfor ut til at Thaulows målbare innvirkning på Munch primært varte frem til 1884.
En av Christian Skredsvigs anekdoter kan illustrere omslaget. Skredsvig, som malte sammen
med Munch i Nice vinteren 1892, bemerker i erindringsboken Dager og netter blant
kunstnere (1908) at mens han og andre jevnaldrende kolleger var opptatt av å male
fenomenenes overflate, for eksempel trestammens bark, mente Munch at tingenes skall var
uten kunstnerisk interesse. Det var fargenes førsteinntrykk som Munch festet seg ved, ikke
tingenes stofflige overflater. Munchs svarte som impresjonist og mente at mange malere
glemte ”koloritt, luften og lyset – det egentlige” (Skredsvig 1970, 124).

3.8 Munch og Wentzel
Det miljøet som Munch var del av omkring 1885, er skildret i Herman Coldtiz´ Kjærka. Et
atelier-interiør (1888). Siden boken bygger på biografiske opplysninger, og persongalleriet
lar seg identifisere, kan teksten defineres som en nøkkelroman, roman à clef. Wentzel er
skjult bak navnet Gunnar Moen, mens Munch blir kalt Nansen (Wentzel 1956, 36). At
psevdonymet stemmer, kan verifiseres ved henvisning til Munchs litterære tekster; i disse
omtaler han seg selv vekselsvis som Brandt eller Nansen (Brenna 1976, 90). Handlingen i
romanen er bygget opp omkring dikotomiske par. Nansen/Munch omtaler maleriene til
Moen/Wentzel som ”skomakerrealisme”, mens Moen/Wentzel hevder resolutt at
Nansen/Munch ”slurver” (Colditz 1992, 51). Nansen/Munch er mer opptatt av virkninger
fremfor naturtro beskrivelse. En kvinnelig modell måtte han la gå med den begrunnelse at hun
var ”så grønn i skyggen” (Colditz 1992, 50).
Frem til 1885-1886 malte Wentzel og Munch innenfor det samme kunstneriske univers med
hensyn til interiørskildringer. Men Munch avvek mer og mer fra stofflige overflateeffekter og
detaljbeskrivelser. Tross forskjeller finnes det enkelte sammenfallende trekk mellom de to
malerne, som kan bli utdypet nærmere.
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Da Et snekkerverksted (1881) ble refusert av Kunstforeningen og stilt ut i Albert
Cammermeyers Boghandel, ble Wentzels navn kjent for offentligheten (ill. 2). Dette
miljøportrettet av en pukkelrygget håndverker ved høvelbenken kan kalles et signalbilde i
samtidens kontekst. Snekkeren i Wentzels maleri er skildret i samsvar med vedkommendes
klassetilhørighet og livsstil. Verkstedsinteriøret er fremstilt overgripende autoralt uten
kommentarer som kan forstyrre den mimetiske representasjonen.
Tilsvarende registrerende eller upartisk virkelighetsgjengivelse finner man i Munchs
interiørmaleri Christian Munch i sofahjørnet fra samme år som Wentzels, altså 1881 (ill. 83).
Begge malere har unngått elementer av idealisert eller sentimentalisert art. Begge har valgt
moderne motiver. Den ene fra den småborgerlige håndverkerstanden og den andre fra det
borgerlige sjikt av samfunnet. Wentzel fremstiller en arbeidssituasjon, Munch rekreasjon.
Men Wentzels stil er mer skarpskåren lineær og detaljrik. Wentzels ”skomakerrealisme”, som
det heter i romanen til Colditz, skiller seg fra Munchs mer generaliserende overblikk (Colditz
1992, 51).
Et annet verk som kan kan bli satt i forbindelse med Munch, er Frokost II. Kunstnerens
familie (1885). Det dreier seg om et familiebilde, hvor familiens medlemmer sitter og spiser
eller leser ved frokostbordet (ill. 69). Det kalde morgenlyset siver inn gjennom rullgardin og
hvite tyllgardiner. Men det naturlige lyset er kontrastert mot kunstig gulaktig lys fra en lampe
som befinner seg delvis skjult på bordet mellom de sittende. Det balanserte forholdet mellom
lyskildene får Thiis til å utbryte at Frokost II ”er overhodet et af de bedste malerier i norsk
kunst og det eneste billede i Kunstmuseet, som helt ud tåler at hænge i sal med Munch” (Thiis
1907, 339).
I Frokost II. Kunstnerens familie oppstår det en nokså stor og avrundet slagskygge på veggen
rett bak og til høyre for den personen som sitter inn mot veggen. Slagskyggen er del av det
spill av lysbrytninger som Wentzel turnerer som problemstilling. I Munchs malerier får
slagskyggen etter hvert en sentral plass både som formel og symbolbærer. For Wentzels del
setter Thiis lyseffektene i relasjon til tilsvarende hos ”gamle napolitanske og spanske
naturalister”, men særlig til Rembrandt (Thiis 1907, 339). I det minste kan referansen til
Rembrandt gjelde for Munch. Carl Frithjof Smith, jevngammel med Munch, utførte diverse
studiehoder som nettopp hadde barokkens maleri, særlig Rembrandt, som inspirasjonskilde.
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Rembrandt var utvilsomt en felles referanse for Munchs generasjonsfeller (Dietrichson 1991
[1892], 176).
En annen teknisk finesse gjelder bruken av terpentin. I omtalen av et av Wentzels malerier på
Høstutstillingen 1884 bemerker Aubert at stoffkarakteren var sikker og tilforlatelig. Men han
tilføyer at solstrålene ”har ved en eiendommelig Teknik med Terpentin faaet en farlig Lighed
med blaat Flor” (Aubert 1884, 22/11). Anvendelsen av terpentin ut over den rent tekniske
funksjon å løse opp pigmenter og olje var sentral for malere som ønsket andre virkninger av
fargene enn deres evne til å beskrive overflater. Det kan for eksempel gjelde luftperspektivet
og det atmosfæriske i motivets dybde. Sett over stor avstand, taper alle detaljer i et landskap
sine skarpe konturer, og gjenstandenes faste substans smuldrer opp. Fargene dempes. En
relevant malerisk teknikk for å gradere fargene i bakgrunnen i forhold til forgrunn og
mellomgrunn, er å legge et tynt gjennomsiktig lag med hvit, grålig eller gråblå farge over de
fjernere landskapspartiene. I En bondebegravelse (1885) er dette et virkemiddel som Erik
Werenskiold har benyttet (ill. 8). Den tynne fargefilmen demper de underliggende fargene
(Dyke 1889, 56-57). Teknikken går under navnet schumring eller skumring. Men teknikken
ble ikke bare brukt i landskapsmotiver. Av og til anvendes dette virkemidlet for å skape en
sløret eller drømmeaktig atmosfære i interiørbilder. Det gjelder ikke minst Munchs Det syke
barn (1885-1886), (ill. 11).

3.9 Munch og Heyerdahl
I en tegning fra 1882 har Munch gjengitt hovedmotivet i Hans Heyerdahls religiøse
figurmaleri Adam og Eva drives ut av Paradiset (1877). Denne tegningen er blant de aller
første konkrete indikasjoner på Munchs interesse for sin noe eldre kollegas motivkrets (MM,
T 121).
Den Norske Industri- og Kunstudstilling fant sted i temporære lokaler på Tullinløkka, rett bak
Nasjonalgalleriet sommeren 1883 (Sørensen 1984, 56). Man kan merke seg at Christian
Krohg satt i juryen, for øvrig sammen med malerne Nils Hansteen og Ludvig Skramstad (Foss
1884, 46). Flere av Munchs unge kolleger deltok (Thiis 1933, 88). Selv hadde Munch sendt
inn Studiehode (1883). Ser man bort fra de tegningene Munch viste da Tegneskolen avsluttet
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skoleåret i slutten av mars 1882, er det verdt å poengtere at dette maleriet representerer
Munchs debut som maler og var det første han stilte ut offentlig (Munch red. 1949, 53).
I Dagbladet 12. juli la en kritiker merke til likheten mellom Studiehode og tilsvarende av
Hans Heyerdahl (Eggum 1995, 32). Og i et brevutkast fra 1933 konstaterer Munch at
Studiehode ble malt etter at han ble korrigert av Krohg, men han synes selv at bildet deler
flere likhetstrekk med Heyerdahls verker (Woll 2008, b.1, 112).
I Studiehode er hode og overkropp til en ung kvinne fremstilt mer eller mindre rett forfra,
kanskje noe foroverlent til sin venstre side (ill. 90). Hun ser ned mot venstre, og ansiktet
følger blikkets skrå bevegelse. Hennes røde, utslåtte hår faller i store lokker over skuldrene og
langt ned på ryggen. Det hvite brystet synes i den trange V-formete utringningen, og de svarte
romslige klærne, en slags ”morgenkåpe” eller lignende, er kontrastert mot de lyse hudpartiene
som går over mot det rødlige i ansiktet og det helt røde i håret. Utslått hår, helst rødlig, i
kombinasjon med hvit hud dukker opp igjen i Morgen (1884) og Det syke barn. Siden både
Jens Thiis og Munch peker på Heyerdahls rolle som inspirator, kan man fremheve den
koloristiske sensualismen i Studiehode som et felles kjennetegn hos Munch og Heyerdahl
(Thiis 1933, 88). Både Heyerdahl og Munch var svake for kvinnelige modeller med rødt hår
og lys, tander hud. Heyerdahls portrett Ved vinduet (1881) og Munchs Morgen danner i denne
forbindelse en opplysende sammenheng.
Til Høstutstillingen 1884 skrev Aubert en omtale, hvor han foretar en sammenligning mellom
Munch og Heyerdahl (Aubert 1884, 22/11):
Den som ikke kan se Begavelsen i Munchs Studie [Morgen, 1884],
har ingen Ret til at fælde Dom over bildende Kunst. […] Dernæst
hans [Munchs] koloristiske Sans, der er et Udslag af et saa fint
Temperament, at vi neppe har set en saadan Begavelse fremstaa siden
Heyerdahl, for hvem man føler at den unge Kunstner [Munch] har
Valgslægtsskabets Kjærlighed.
Mange år senere sluttet Jens Thiis seg til denne vurderingen. I Norske malere og
billedhuggere skriver Thiis at Heyerdahl ”har git et geni som Edv. Munch frugtbare impulser”
(Thiis 1907, b.2, 198).
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Tangeringspunktene Munch og Heyerdahl imellom er flere. Etter endt utdannelse ved
Akademie der Bildenden Künste i München ble han i 1879 elev i Léon Bonnats private
atelier. Munch fulgte i Heyerdahls fotspor ti år senere. Heyerdahl eksemplifiserte en
verdensvant livsstil med reiser, deltagelse på Salongen i Paris og salg via kunstfirmaet Goupil.
Den nimbus som omgav Heyerdahl, imponerte flere i samtiden.
Heyerdahl var svært opptatt av teknikker og fargebruk i renessansen og barokkens maleri.
Han likte dessuten å foreta tekniske eksperimenter og benyttet flere typer bindemiddel. Blant
annet gjorde han forsøk med olje i kombinasjon med tempera- eller voksfarger (Thiis 1907,
b.2, 188). De tekniske eksperimentene ble òg et varig trekk ved Munchs virksomhet.
Interesse for maleritekniske finesser førte Heyerdahl over mot kopiering av eldre kunst. I
1878-1879 utførte han fire kopier etter malerier av henholdsvis Bellini, Rafael, Rembrandt
(kopi av Saskia, 1878-1879) og Ribera, alle i Louvre, og disse kopiene ble kjøpt inn av
Nasjonalgalleriet 1885 (Dietrichson 1991 [1892], 171). Men direkte kopiering av andre
kunstneres verk, i studieøyemed eller med kunstnerisk hensikt, fristet i liten grad Munch. Han
fulgte her Werenskiolds linje, som heller aldri kopierte andre kunstneres arbeider
(Werenskiold 1999, 85).
Et av de maleriene som kan drøftes opp mot Heyerdahl, er Inger Munch i svart, som ble utført
1884, men først vist på Høstutstillingen 1886. Dette verket er malt relativt pastost med pensler
og palettkniv (ill. 23). Venstre hånd holder om eller på et møbel, som er angitt sparsomt som
et rødbrunt område. Ansikt og hender danner punkter i en trekant som trer frem fra den mørke
kjolen og bakgrunnen. Rødlige områder ved kragen og håndleddene samt gyldne hudtoner
danner overganger mellom det mørke og lyse. Lyset er på konvensjonelt vis rettet mot
ansiktet som trer frem fra det omgivende mørket ”på Rembrandt´sk manér” (Eggum 1995,
39).
Som supplement til Rembrandt-referansen, som er i overensstemmelse med Heyerdahls
smakspreferanser, kan man trekke frem Krohgs portrett Georg Brandes (1879). Det ble stilt ut
i Christiania Kunstforening 1879 (ill. 73). Det kan på grunn av sin dype fargeholdning og
kontraster mellom det lyse og mørke relateres til malere i samtiden som la an på at deres
malerier skulle få et gammelmesterlig preg: reaktivering av den barokke tradisjonen. Slike
malere bearbeidet svarte og grå nyanser, samt glødende lys og dype skygger (Aubert 1882,
20/5). Munchs kunstneriske orientering inkluderte dermed den barokke strømningen som flere
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malere i Kristiania var fascinert av i de første årene av 1880-tallet. I et intervju fra 1891 sier
Werenskiold dette om Rembrandts betydning allerede fra og med studietiden i München
(Krohg 1891, 11): ”Rembrandt forresten, - han interesserede mig snart. Hans halvlys […]
hans mystikk og et vist drag af lidelse tiltrak mig uvilkårlig.” Det var kontrastene mellom lys
og skygge som fascinerte.
Et siste punkt i sammenligningen mellom Heyerdahl og Munch gjelder det personlige
erindringsliv som kilde for motivfremstillingen. I et brev til Bjarne Falk 1882 kommenterer
Munch at Heyerdahls ”døende barn” høstet mye ros i avisene (MM, N 3510). Munch forteller
videre at Heyerdahls Det døende barn (1881) var solgt til et museum i Frankrike, og han
beklager at det ikke ble ervervet av Nasjonalgalleriet, siden slike bilder ”og ikke disse brune
sausede malerier som det er så fuldt af kunde det være nyttigt og lærerigt at se på for yngre
kunstnere” (MM, N 3510). Det døende barn ble stilt ut i Kunstforeningen i desember 1881, så
det er god grunn til å anta at Munch gjorde seg kjent med det der (ill. 28). Aubert opplyser i
Morgenbladet at Heyerdahl malte ut fra et ”Barndomsindtryk, som Kunstneren aldrig har
kunnet glemme” og at motivet gjengir det samme barnerommet som var åsted for hendelsen
(Aubert 1881, 4/12).
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4. Antwerpen og Paris 1885
4.1 En protesjé
I Henrik Ibsens skuespill Gengangere. Et familjedrama i tre akter (1881) kommer maleren
Osvald Alving hjem etter et studieopphold i Paris. Han har gjort seg kjent med det franske
maleris lyse fargeholdning, peinture claire. I Svensk konst och svenska konstnärer i nittonde
århundradet sier samtidsvitnet Georg Nordensvan at det er i ”Paris vi ha att söka
brännpunkten för den moderna konstens sträfvan” (Nordensvan 1892, 591). Studier av
fortidskunsten i Louvre og samtidskunsten på Salongen eller ved private omsetningsteder ble
regnet som nødvendige erfaringer for en ung og ambisiøs maler på 1880-tallet.
Finansiering av studiereiser falt vanskelig. En del unge kunstnere ble over tid og etter flere
runder med søknader tildelt statlige stipend. Det gjaldt også Munch. Han søkte om økonomisk
støtte fra Schäffers legat, og søknaden ble innvilget høsten 1884 (Jacobsen 2008a, 237). At
kunstnere med personlig og faglig autoritet gikk god for Munchs talent, hadde avgjørende
betydning i tildelingen av stipend og andre situasjoner der Munch kunne ha nytte av å bli
tildelt rollen som protesjé. Slumrende allianser kunne lett aktiveres. I en omtale av
Høstutstillingen 1884 kritiserer Aubert Munchs maleri Morgen (1884), men han tilføyer at
visse kunstneres vurdering har større tyngde enn hans egen (Aubert 1884, 22/11):
Hvad der har meget mer at sige end min Mening er vor [våre] første
Maleres Dom. De sætter hans [Munchs] Evne høit, de anerkjender
Dyktigheden i hans Forsøg.
Aubert avslører ikke hvilke støttespillere Munch kunne regne med, men Christian Krohg og
Frits Thaulow er åpenbare kandidater.
Privat finansiering var heller ikke uvanlig. Et privat reisefond ble finansiert og forvaltet av
Thaulow (Munch red. 1949, 57-58). Som mesen spanderte han år om annet en studiereise på
en yngre kunstner. Munch kjente godt til at Thaulow begunstiget hans konkurrent Gustav
Wentzel med reisestipend i 1882 med det formål å se Salongen (Munch red. 1949, 53). Men i
1884 stod Munch for tur. Tilbudet var en betalt reise til Paris, pluss et rundt kontantbeløp til
løpende utgifter. Forslaget ble ikke gitt til den 20 år gamle Edvard Munch direkte, men ble
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foreslått i et brev til hans far, datert 5. mars 1884. Thaulow la vekt på det faglige: kunstnerisk
orientering og karrieremuligheter. Ellers viser Thaulow til at Krohg var konsultert. Han støttet
forslaget om en studiereise til Paris slik at Munch kunne få anledning til å se ”Parisersalonen”
(Munch red. 1949, 57-58).
Men det ble ikke av noen reise i 1884. Munch realiserte studieturen året etter, og 27. april
1885 la dampskipet Alpha fra bryggen i Kristiania. Alle passasjerskip la fra land ved
Jernbanebryggen eller Tollbodbryggen i den østre delen av havnen i Kristiania, som samlet
heter Bjørviken, et område som få år senere skulle danne bakgrunnsmotivet i noen av Munchs
mest sentrale malerier.

4.2 Verdensutstillingen
Munch, som nå gikk i sitt toogtyvende år, reiste ikke alene. En gruppe kunstnere stevnet mot
Verdensutstillingen i Antwerpen, som også var Munchs første stoppested. De unge kollegene
Olav Herman Paulsen og Eyolf Soot dannet sammen med blant andre den etablerte kunstneren
Asta Nørregaard et samlet reisefølge (Lande 1996, 64). Nørregaard hadde som omtalt utført et
portrett i pastellteknikk av Munch. Bildet ble i henhold til katalogen stilt ut med tittelen
Portrait de M.M (Exposition Universelle 1885, 11). At Nørregaards romantiserende
personkarakteristikk avviker fra den habitus Munch var i ferd med å utvikle, og som han
visualiserer i selvportrettene, er et moment i forståelsen av hans tidlige erfaring med og
innsikt i kunstfeltets organisering og spilleregler, det vil si sosialiseringsprosessen som Pierre
Bourdieu kaller ”sosial aldring” (Bourdieu 2000, 222-235).
Til Munchs forbindelse med Asta Nørregaard kan det knyttes en kommentar. Donald Broady
skriver i ”Nätverk och fält” at man i studiet av et felt anlegger et fugleperspektiv. Ambisjonen
er å synliggjøre posisjoner og relasjoner. Med et sosialt nettverk er det anderledes. Det sosiale
nettverk består av personlige forbindelser (Broady 2002, 55). I studiet av sosiale nettverk er
hensikten å vaske frem de personlige relasjonenes betydning. Som sagt stod Munch på god fot
med den ti år eldre kvinnelige kollegaen Nørregaard, samtidig som hun befant seg mer eller
mindre på motsatt fløy av Munch i det kunstneriske feltet i Kristiania. Med mye sosial kapital
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kunne Munch likevel overskride og benytte nettverksrelasjoner som kunne gå på tvers av
feltspesifikke interesser og motsetninger.
I annen halvdel av det nittende århundre ble det med ujevne tidsintervaller arrangert
omfattende utstillinger som gikk under betegnelsen Verdensutstilling. Som ung nasjon i union
med Sverige deltok Norge aktivt i disse profileringstiltakene. Verdensutstillingene ble
betraktet som fora for markedsføring av landenes kulturelle og teknologiske nyvinninger og
som markering av nasjonalstatenes modernitetsnivå (Baedeker 1891, 129-130).
Kunstavdelingen ved Exposition Universelle des Beaux-Arts holdt til i en temporært oppsatt
bygning (Expostion universelle 1885). Ser man bort fra malerier av internasjonale malere som
ble stilt ut på Høstutstillingen eller i Kunstforeningen, utgjorde kunstverkene på
Verdensutstillingen Munchs første møte med kontinental billedkunst. Utstillingen presenterte
en oversikt over europeisk maleri fra og med 1830-årene (Exposition universelle 1885, 9-39).
Den norske utstillingskommisjonen var satt sammen av offisielle representanter fra
næringsliv, utenrikstjeneste og departement. Maleren Peter Nicolai Arbo representerte
kunstnerne. Han deltok også på utstillingen. Som kunstansvarlig for den norske
maleriavdelingen hadde man engasjert Christian Krohg. Han reiste til Antwerpen 1. april
1885, og oppholdt seg i Antwerpen og senere i Paris i flere måneder frem mot sommeren
(Thue 1997, 120).
Den norske maleriutstillingen omfattet 96 verk, fordelt på 52 kunstnere, inklusive Arbo og
Krohg (Expostion universelle 1885, 1-14). Sistnevnte stilte med tre malerier, blant annet det
nymalte portrettet Gerhard Munthe (1885), (ill. 72). Ellers fordelte de 52 kunstnerne seg i tre
grupper, delt inn etter kriterier som generasjonstilhørighet, utdannelsestype, bosted,
ikonografiske preferanser og stil. Uansett tvilstilfeller og diskutabelt grensesnitt
generasjonene imellom kan man si at de yngste kunstnerne var i mindretall. Anslagsvis 12
unge menn var født i årene før og etter 1860. Navnene på disse er Jakob Gløersen, Hans
Heyerdahl, Ragnvald Hjerlow, Karl Jensen-Hjell, Sven Jørgensen, Eilert Mehl, Edvard
Munch, Eyolf Soot, Halfdan Frithjof Strøm, Jørgen Sørensen, Thorvald Torgersen og Gustav
Wentzel.
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Asta Nørregaard deltok med tre portretter på Verdensutstillingen. Ellers var Munchs mentor
Krohg og hans tre slektninger, firmenningen Thaulow, firmenningen Jørgen Sørensen og
fetteren Edvard Diriks, representert med diverse malerier (Exposition universelle 1885, 9).
Munch stilte ut et portrett, i Catalogue général kalt Portrait (Exposition universelle 1885, 9).
Denne generelle tittelen refererer til Inger Munch i svart, sluttført 1884 (Woll 2008, b.1, 128).
Arne Garborg oppholdt seg i Paris i mai 1885. Tilbakereisen til Kristiania gikk via
Antwerpen, og her så han Verdensutstillingen i begynnelsen av juni. I reiseberetningen ”For
seint ute. (Fraa mi fyrste Parisarferd)” forteller han om inntrykkene. De norske malerne
disponerte over et romslig areal, og det ble vist mange landskapsbilder og portretter.
Sammenlignet med de store kulturnasjonenes avdelinger, observerte Garborg en påfallende
forskjell (Garborg 1890a, 9):
Men naar ein hadde vore i dei andre Avdelingarne og so sidan kom
inn i den norske att, saag ein, at Norig er eit fatigt Land. Alle Bilæte
var so smaae, so knapt tilskorne, so knipne. Maalaranne vaare hev nok
ikkje Raad til aa maala paa store Dukar.
Garborg la merke til at norske malere tilpasset størrelsen på bildene til produksjonskostnader
og hjemmepublikummets kjøpekraft. I motsetning til hva Garborg observerte på andre lands
avdelinger, beskjeftiget de seg ikke med motiver som krevde store formater. Norske malere
konsentrerte seg om portretter, landskapsmotiver og sjangerscener. I en bredere sammenheng
kan man si at norsk malerkunsts institusjonelle svakhet, mangelen på et kunstakademi og
finansielt sterke samlere, førte til at nesten ingen malte store historiske eller mytologiske
komposisjoner. På den annen side kan man se det slik at svake akademiske tradisjoner i
Kristiania var gunstig med hensyn til de unge norske kunstnernes mottagelighet for moderne
tendenser.
Garborg rapporterer at Erik Werenskiolds Professor Amund Helland (1885) hang på et
iøynefallende sted på den norske avdelingen (ill. 70). Portrettet gjorde et umiddelbart
inntrykk. Garborg fornemmet øyeblikksskildringen i personkarakteristikken (Garborg 1890a,
9):
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Med det same ein kom inn, sat Amund Helland rett imot ein, so livs
livande med sin fæle Hatt og den løynske Smilen, at ein mest kom til
aa helsa paa han […].
At portrettet av Amund Helland har visse likhetstrekk med det portrettet Munch utførte av
Hans Jæger noen år senere, kan det argumenteres for (ill. 98). Munch omarbeidet den
komposisjonelle løsningen i Werenskiolds portrettmaleri slik at den passet til portrettet Hans
Jæger (1889). Munch har portrettert Jæger sittende i en sofa med hatt og frakk, og med et
glass pjolter stående på et bord foran seg. Sammenlignet med Werenskiolds portrett av
professoren, har Munch speilvendt sittestillingen og utvidet motivutsnittet. Man kan si at den
tidsmessige forsinkelsen mellom impuls og respons har skygget over Werenskiolds betydning
som Munchs inspirator. Denne forsinkelsesmekanismen er et kreativt element i Munchs
kunstneriske prosesser (”kreative misforståelser”), men den skjuler på samme tid åpenbare
sammenhenger.
En belgisk kritiker, Max Julzberger, identifiserte innflydelse fra avansert fransk kunst blant
svenske og norske deltagere på utstillingen, og i en artikkel i L´Etoile Belge fra mai 1885,
som ble referert i Dagbladet, pekte han på den ”dominerende Indflydelse, som Manet har
udøvet paa denne fjerne nordiske Skole” (Kokkin 2011, 40). En annen kritiker, den
symbolistiske dikteren Émile Verhaeren, som i unge år arbeidet som kunstkritiker, la også
merke til at radikal fransk kunst satte spor hos norske malere. I omtalen fra juni 1885 i La
Jeune Belgique bemerker han at ”Werenskiold est un impressioniste pur” (Verhaeren 1997,
204). Denne vurderingen plasserer Werenskiolds malerier sammen med moderne kunst i
Paris. De portrettene som Krohg og Werenskiold stilte ut på Verdensutstillingen, henholdsvis
av Gerhard Munthe og Amund Helland, tjente begge som åpenbare valgmuligheter for Munch
i hans utførelse av tilsvarende portretter av Karl Jensen-Hjell og Hans Jæger (ill. 9, ill. 98, ill.
70, ill. 72).
Gabriel P. Weisberg hevder at Werenskiold ”very possibly learned from observing the way in
which the respected painter Léon Bonnat, the primary exponent of ’photo-academic’
portraiture, had formulated his compositions” (Weisberg 1992, 257). Som Bonnat hadde for
vane i sine i portretter, plasserte Werenskiold Amund Helland i frontal stilling nær
billedplanet (ill. 41, ill. 70). I Bonnats portrett Victor Hugo (1879) blir den portretterte
betraktet fra et lavt synspunkt, en strategi som øker inntrykket av kroppsmasse og fysisk
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tilstedværelse (ill. 41). Også trekk som dette finner gjenklang i Werenskiolds Professor
Amund Helland (ill. 70). Munchs portrett av Hans Jæger er også betraktet noe nedenfra, og
selv om bordet her danner en barriere mellom betrakter og portrettert, er relasjonen til
Werenskiold og Bonnats løsninger påvisbar.

4.3 Louvre og Musée du Luxembourg
I et brev til tanten 5. mai melder Munch at han ”har et udmerket logis i samme gård som mine
kamerater”, sannsynligvis Soot og Paulsen, som han reiste sammen med til Antwerpen
(Munch red. 1949, 59). Som etterord i brevet oppfordret han de der hjemme om å adressere
svarbrev til ”’Rue de Lavalle’ 32 bis”. Omkring 1885 skiftet denne gaten navn til rue Victor
Massé (Milner 1988, 130). Rue Victor Massé/rue de Laval ligger i nærheten av Place de
Clichy, og denne plassen dannet sentrum i et nettverk av atelierer og undervisningslokaler,
kafeer og mindre gallerier i bydelene Batignolles og Montmartre. Valg av losji åpnet
muligheter for kontakter og informasjon.
I brevet til tanten 5. mai forteller Munch at han og vennene ”så Judic spille” samme kveld de
ankom Paris (Munch red. 1949, 59). Anna Judic var kunstnernavnet til Anne Marie-Louise
Damiens, som var en av de mest kjente skuespillerne i Paris (Fox 1909, 161). I 1876 ble hun
engasjert ved Théâtre des Variétés, også kalt Variétés (Baedeker 1894, 29). Teateret holdt til i
7 boulevard Montmartre. Émile Zolas roman Nana, som ble gitt ut vinteren 1880, åpner med
en scene fra dette teaterets publikumsfoajé (noe de unge kunstnerne trolig kjente til). Flere
kjente kunstgallerier hadde lokaler i samme gate: boulevard Montmartre, eksempelvis
underavdelingen til Boussod, Valadon & Cie (tidligere Goupil & Cie) som ble drevet av Theo
van Gogh frem til oktober 1890 (Milner 1988, 119; Thomson 2009a, 62).
I mai 1885 bodde det mange norske kunstnere i Paris. Anledningen var Salongen. Dagbladet
meldte i en notis 27. mai at nær på tredve norske malere oppholdt seg i kunstmetropolen,
blant andre Adelsteen Normann, Christian Krohg, Gustav Wentzel, Ole Frederik Kolstø,
Harriet Backer, Kitty Kielland og Asta Nørregaard, foruten Soot og Paulsen (Wichstrøm
1982, 72). Kontingenten av norske malere fungerte som en betydelig muntlig kunnskapsbank
angående kunstnere og gallerier i Paris som Munch og hans unge kolleger kunne dra nytte av.
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Café de la Régence i 161 rue St. Honoré var samlingssted for skandinaviske kunstnere
(Baedeker 1894, 14; Kaufmann 1882, 305).
Opp under jul 1884 sendte Munch noen entusiastiske linjer til maleren og vennen Olav
Paulsen hvor han uttrykker seg med forhåpning til fremtidsperspektivene (Jacobsen 2008b,
239; MM, PN 303):
Hvor vi [Munch og Paulsen] da skal slide gulvet i Louvre så den
franske stat må koste ny maling. Hvor vi da skal beruse os i
Hollænderne og frådse i salonen.
At forventingene var nokså overdrevne, ligger kanskje mellom linjene, men at den utstilte
delen av malerisamlingen i Louvre strakte seg over en lengde på 1 kilometer og talte 2000
malerier, til dels i monumentale formater, var han kanskje ikke helt kjent med. Karl
Baedekers guidebok, Paris und seine Umgebungen. Handbuch für Reisende fra 1878 eller
senere utgaver bringer en fyldig oversikt over samlingene i Louvres mange avdelinger
(Baedeker 1878, 118-145). En annen bok som kan ha fungert som forberedelse til
verdenskunsten i Louvre, er Wilhelm Lübkes Grundriss der Kunstgeschichte. Denne
håndboken er én blant flere lignende oversiktsverk som ble publisert i annen halvdel av det
nittende århundre, men Lübkes bok peker seg ut, fordi den ble oversatt til dansk av Julius
Lange. Under tittelen Kunsthistorien, fremstillet i dens Hovedtræk ble boken publisert i flere
opplag, blant annet i 1872 og 1881 (Lübke 1872).
Ut fra brevet til Paulsen kjenner man altså til at Munch ønsket å ”beruse” seg i
”Hollænderne”. Denne forhåndinnstillingen hadde å gjøre med hans egne anstrengelser
innenfor motivtyper som portrett, figuroppstillinger i interiør og landskap. Krohgs
undervisning kan ha spilt inn. Rembrandt var en av Munchs foretrukne favoritter på denne
tiden, spesielt i tilslutning til Det syke barn, som han satte i gang med etter studieturen
(Ustvedt 2009, 33; Thiis 1907, b.2, 436). Da Munch besøkte Louvre, hadde museet for lengst
ervervet kjente verk av Rembrandt, som Bathsheba og Henrickje Stoffels, samt flere
selvportretter (Baedeker 1878, 122). Heyerdahls kopi etter Rembrandts maleri Saskia ble som
nevnt innkjøpt til Nasjonalgalleriet i 1885. Munchs konkurranseinstinkt kan ha inspirert ham
til å male noe lignende, dog uten direkte referanse til et bestemt forbilde.
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At Munch også fant veien til Musée du Luxembourg, som var tilegnet billedkunst av
samtidskunstnere, er sannsynlig (Baedeker 1894, 234; Musée national du Luxembourg 1880).
Malerier av flere nordiske kunstnere ble ervervet av dette museet (Kaufmann 1882, 145). Et
verk av Frits Thaulow ble anskaffet i 1889 (Poulsson 2006, 181). Innkjøp til denne
institusjonen var et utvetydig tegn på at man ble tilkjent en opphøyet posisjon i det gjeldende
statushierarki. Hvorvidt Munch vurderte slike karrierebaner som farbare og mulige for ham
selv, er heller tvilsomt, gitt hans rasjonelle vurderinger av kunstscenen i Paris, slik disse
fremkommer av korrespondansen og aktiviteter ellers.
For kunststudenter tjente Louvre og Luxembourg ikke bare som studiesamlinger i
kunsthistorie som kunne gi innsikt i det estetiske sentimentet i andre perioder enn ens egen,
og slik etablere et produktivt sammenligningsgrunnlag mellom fortidskunst og samtidskunst.
Museene kunne også fungere som arbeidssted. Både unge og eldre kunstnere skaffet seg
tillatelse til å utføre kopier eller mindre studier av de eksponerte kunstverkene. Men museenes
administrative byråkratier krevde at en kunststudent som ønsket å utføre en kopi i et av
museene, fikk utstedt studiebevis, carte d´étude (The Art Student in Paris 1887, 39-44). Men
det ser ikke ut til at Munch noensinne hadde slike øvelser på agendaen eller fant at direkte
kopiering kunne gi overførbar læringseffekt med hensyn til egne prosjekter. Fra Munchs
produksjon er det bare helt marginale eksempler på at han kopierte andre kunstneres verk
direkte (Woll 2008b, 87). På dette punktet skiller han seg klart fra mange andre norske
malere.

4.4 Salongen
Munchs møte med Salongen innebar konfrontasjon med akademiske institusjoner for
utdannelse og eksponering, samt de utstillende kunstnernes mobilitet oppover, sidelengs eller
nedover i statushierarkiet. Salongen var den sentrale og helt dominerende institusjon i den
franske kunstverden frem til 1870-årene. David W. Galenson og Robert Jensen refererer i
Careers and Canvases: The Rise of the Market for Modern Art in the Nineteenth Century til
denne perioden som “the Salon System” (Galenson & Jensen 2002, 22). Salongsystemet
hadde kontroll over hvem som ble nominert til å stille ut på Salongen og hvordan
vedkommendes verk ble stilt ut, det vil si i hvilken sal og hvor på veggen verket ble hengt
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opp. En prominent opphengning og offisielle priser var en sikker måte å oppnå positiv kritikk
på i aviser og tidsskrifter, samt etterfølgende salg til viktige og finansielt sterke samlere og
private gallerier, eller offentlige institusjoner (Bourdieu 2004, 251).
Men Salongens sentralistiske system ble utfordret av alternative kunstnerorganisasjoner og
utstillingssteder, de fleste av privat art. Frem til 1870-årene eksisterte det få utfordrere til
Salongens markedsmakt, men etter at impresjonistenes gruppeutstillinger ble iverksatt, det vil
si fra og med 1874, endret systemet seg gradvis. I den omtalte studien av markeds- og
utstillingsforholdene i Paris konkluderer forfatterne med å slå fast at etter 1874 fundamenterte
ingen malere som man nå (innenfor modernismens ortodokse narrativ) anser som sentrale sine
karrierer på Salongen (Galenson & Jensen 2002, 24).
Antall kunstverk som ble stilt ut på Salongen, kunne være meget høyt. I omtalen av Salongen
1883 nevner Andreas Aubert at utstillingen inkluderte 2480 malerier, pluss over 1000
skulpturer, samt en mengde akvareller, pasteller, tegninger, grafiske trykk, medaljer og
arkitektoniske tegninger og modeller, og han lurer på om det vil være mulig å ”komme
igjennem selv alene det, man vælger af sin nærmeste Interesse?” (Aubert 1883, 31/5).
Uansett kunne deltagelse på Salongen være en betydningsfull hendelse. For utlendinger
innebar inntreden på Salongen en offisiell markering av utvelgelse og symbolsk
anerkjennelse. Thaulow stilte ut på Salongen i årene 1877 til 1880, pluss 1883. Krohg deltok
1882 og 1884, Werenskiold 1881-1884 og 1891. Skredsvig ble antatt på Salongen i periodene
1880-1881 og 1883-1887. Hans Heyerdahl, som opparbeidet seg posisjon og publikum i
Paris, var representert på Salongen i årene 1879 til 1885 (Kaufmann 1882, 145). Karl Edvard
Diriks var med på Salongen 1883, mens Gustav Wentzel var representert 1890. På Salongen
1885 deltok, i tillegg til Hans Heyerdahl, Johannes Grimelund, Adelsteen Normann og
Christian Skredsvig (Dumas 1885). Mange skandinaviske kunstnere, så vel kvinnelige som
mannlige, stilte ut på Salongen i 1880-årene i et relativt stort antall (Fogelström & Robbert
red. 1988, 22). Men som det fremkommer av utstillingsaktiviteten blant de norske malerne
som Munch sattes høyest (Heyerdahl, Krohg, Skredsvig, Werenskiold), mistet de fleste
interessen for Salongen frem mot 1890. Thaulow og Johannes Grimelund, som var fastboende
i Paris over lang tid, deltok derimot hyppig på de ulike salonger og på andre
utstillingsevenementer (Röstorp 2013, 66-69).
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Da Munch besøkte Salongen første gang, ble den arrangert i Palais de l´Industrie ved Place
Clemenceau ut mot avenue des Champs Élysées (Nordensvan 1892, 597; Baedeker 1894,
135). Dagen for vernissasje, le jour de vernissage, det vil si dagen før den offisielle åpningen
1. mai, var i henhold den danske journalisten Richard Kaufmann ”en af de allerstørste
Pariserdage” (Kaufmann 1882, 147). ”Vernissagedagen”, forteller Aubert i 1884, ”er blevet et
Navn for Aabningsdagen, hvor et mere udsøgt Publikum møder efter Indbydelse” (Aubert
1884, 30/4; Fox 1909, 160). Selve fernisseringen ble utført før den offisielle dagen for
fernissering, det samme gjaldt pressevisningen. Fernissering i seg selv ble av moderne malere
forstått som symptom på kunstnerisk unnfallenhet. Munch sluttet seg til dette standpunktet.

4.5 Juste milieu
Begrepet juste milieu brukes gjerne for å identifisere de malere som befant seg mellom de
akademiske utøvere på den ene fløy og uavhengige kunstnere, som impresjonistene og fra
midten av 1880-årene de kunstnerne som stilt ut på Salon des Indépendants, på den annen
(Stranahan 1893, 463; Maupassant 1890, 112). Med termen juste milieu skiller man ut en
mellomposisjon i kunstfeltet. At betegnelsen juste milieu ble anvendt som fagterm blant
kunsthistorikere som hadde personlige erfaringer fra 1880-årene, fremkommer av
monografien Edvard Munch og hans samtid. Her klandrer Thiis kritikeren Margrete Vullum
for å fare med ”juste-milieu-snakk” (Thiis 1933, 151). Thiis sikter til at Vullum ikke greide å
ta standpunkt til Sommernatt. Inger på stranden (1889), men gav heller ”et resymé av
kunstnersnakk fra begge sider” (Thiis 1933, 151).
I The Story of French Painting (1915) foretar Charles H. Caffin en vurdering av fenomenet
juste milieu. I kapitlet ”Le juste-milieu” viser han til at julirevolusjonen 1830 førte til en
periode hvor borgerskapet fikk økt politisk makt, industrien ekspanderte og jernbanenettet ble
bygget ut, og Caffin skriver at velstandsøkningen skyldtes det politiske kompromisset som ble
karakterisert som juste milieu. Caffin nevner videre at julikongedømmets mest karakteristiske
maler, det vil si under ”borgerkongen” Louis Philippe, var Paul Delaroche, som var
tilpasningsdyktig og populær (Caffin 1915, 120-121).
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Det var Albert Boime som reaktualiserte juste milieu som betegnelse. I The Academy and
French Painting in the Nineteenth Century (1971) argumenterer han for at det oppstod en ny
stil i fransk kunst i løpet av julimonarkiet, det vil si regimet under Louis Philippe fra 1830 og
et drøyt tiår fremover til 1848. Denne stilen var kompromissvillig og skilte seg fra det
klassisk-akademiske maleri, og den ble derfor støttet av middelklassen og det politiske regime
(Boime 1971, 10). Boime viser til at det eksisterte en spenning gjennom hele det nittende
århundre mellom akademisk og borgerlig-offisiell kunst. Han hevder at begrepene akademisk
kunst og offisiell kunst hverken er synonyme eller gjensidig bekreftende. Tvert imot står de
for adskilte enheter som behersket forskjellige deler av kunstfeltet, og som innkasserte støtte
fra ulike grupperinger. Den akademiske kunsten ble primært opprettholdt av medlemmer av
Institut de France. Akademikernes interesse var rettet mot Prix de Rome, utdanningssystemets
fremste hederstegn, nemlig et økonomisk understøttet opphold ved det franske akademi i
Roma. Den borgerlig-offisielle kunstens representanter konkurrerte om medaljer på Salongen
og offisielle bestillinger. Denne kunsten tilfredsstilte middelstandens smak og tilhørende
politiske sympatier.
Boime utvider med andre ord begrepet juste milieu til ikke bare å gjelde julikongedømmet,
men også forholdene som billedkunsten eksisterte under i Den tredje republikk, det vil si fra
og med 1870-1871. Han hevder at borgerlig-offisiell kunst, som springer frem av og støttes av
et demokratisk styresett, prinsipielt sett har som mål å tilfredsstille et stort og sammensatt
publikum (Boime 1971, 15). Med andre ord var denne billedkunsten mer eller mindre
sammenfallende med det brede publikums smakspreferanser. Andre kunsthistorikere, som
Robert Jensen, argumenterer for at juste milieu dreide seg mindre om en estetisk tendens enn
en kamp om kunstmarkedet (Jensen 1994, 139-140).
På 1880- og begynnelsen av 1890-tallet, i den perioden Munch besøkte Paris flere ganger,
fantes det i henhold til Boimes analyse tre ulike grupperinger som delvis overlappet
hverandre, eller som den svenske kunsthistorikeren Margareta Gynning beskriver denne
tredelingen (Gynning 1987, 53):
Den officiella konsten bestod av verk av juste-milieu-konstnärerna,
som blev den förmedlande länken mellan den traditionella och den
nya konsten och därmed hjälpte publiken att smälta tidens nya
konstriktningar.
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I utstillingskatalogen De drogo til Paris viser Gynning til at de nordiske kunstnerne som slo
seg ned Paris i 1880-årene bare unntaksvis sluttet seg til samtidens mest radikale kunstnere.
Majoriteten sympatiserte med tidens hovedstrømninger: internasjonal naturalisme og moderat
impresjonisme (Gynning 1988, 29):
De [yngre malere i Norden] var främst influerade av tredje
republikens juste-milieu-konstnärer, medelvägens målare, som höll
fast vid vissa av akademismens grunder men anammade flera drag
från avantgardismen. De var den officiella konstens företrädare, de
som skördade de flesta medaljerna på den årliga Parissalongen och
som stod högst i publikens gunst.
Disse kunstnerne holdt altså fast på noen av det akademiske maleriets kjennetegn, som den
plastiske modelleringen av figuren og dybdeforståelsen, men gjorde seg i varierende grad
nytte av det radikale maleriets penselteknikk og de lyse fargene. Juste-milieu-estetikken er
kjennetegnet av en viss form for eklektisisme der man henter og setter sammen elementer fra
forskjellige stiler som samlet blir tilfredsstillende for et bredt publikum (Sjåstad, 2011, 35).
Gynning identifiserer følgende juste milieu-kunstnere som de primære agenter for innflytelse
på malere fra Sverige og Norge: Jules Bastien-Lepage, Albert Besnard, Léon Bonnat, Jean
Charles Cazin, Charles-Emile-Auguste Carolus-Duran, Pascal-Adolphe-Jean DagnanBouveret, Henri Gervex, Léon L´Hermitte, Jean-François Raffaëlli, John Singer Sargent,
Alexander Harrison, Giuseppe De Nittis (Gynning 1988, 32).
Det kan på denne bakgrunn argumenteres for at flertallet av de norske pariserkunstnernes
situasjon i 1880-årene bare lar seg fullt ut forstå ved å betrakte deres bestrebelser som respons
på hva som skjedde kunstpolitisk og med hensyn til estetiske stridigheter i Paris. Salgskanaler
og utstillingsmuligheter er andre variabler. Den enkelte ble henvist til å finne ”den
nödvändiga balansgång mellan konvention och nyskapande”, skriver Torsten Gunnarsson i en
artikkel om svenske malere i Paris frem mot midten av 1880-tallet, for å kunne tilfredsstille
kunstkjøpere og andre interessenter med ulike og variable estetiske preferanser (Gunnarsson
2015, 48).
Også i nyere norsk kunsthistorieskriving er vektingen mellom konvensjon og nyskaping et
tema. I et slikt perspektiv kan man betrakte mye av den norske naturalismen, for å anvende en
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generell betegnelse for franskinfluerte malere i 1880-årenes Kristiania, som en syntese ”med
elementer fra de tyske akademiene og elementer fra fransk maleri” (Sjåstad 2011, 35). I ”Erik
Werenskiolds middelvei. Møte med fransk kunst på 1880-tallet” minner Øystein Sjåstad om at
Werenskiold og andre norske malere kunne utføre mindre eller marginale deler av et maleri i
impresjonistisk stil, mens helheten likevel preges av en viss skolemessig strenghet. Ikke minst
En bondebegravelse (1885) har denne todelte strukturen, der landskapsmotivet er gjengitt som
friluftsmaleri med impresjonistisk fargedekomposisjon, mens figurene nærmest tenderer mot
det akademisk-skulpturale (ill. 8). Denne observasjonen leder Sjåstad frem til en definisjon av
juste milieu-estetikken som synes dekkende for Werenskiold og sammenlignbare norske
malere på 1880-tallet (Sjåstad 2011, 35):
Det som kjennetegner juste milieu-estetikken var en
eklektisisme der man kombinerte det ’beste’ fra forskjellige
stiler som resulterer i en syntese som blir nokså akseptabel for
det offentlige og brede publikum. Mye av den norske realismen
blir en slik syntetisme med elementer fra de tyske akademiene
og elementer fra fransk maleri.

4.6 Exposition Internationale de Peinture
Arne Eggum antyder at det, for Munchs vedkommende i Paris 1885, burde ligge til rette for
studier av verkene til Édouard Manet, Claude Monet og Pierre-Auguste Renoir hos private
kunsthandlere, eksempelvis Durand-Ruel eller Georges Petit (Eggum 1995, 41). At Georges
Petits galleri vakte oppsikt og trakk til seg publikum, finner man bekreftelse på i norske
aviser. I januar 1883 skrev Aubert om ”’det internationale Selskab’ i Georges Petits elegante
Galeri (Rue de Sèze)” (Aubert 1883, 27/1).
Petit arrangerte det årlige utstillingsevenementet, som ble kjent under navnet Exposition
Internationale de Peinture. Den første utstillingen fant sted i 1882. Den fjerde kollektive
mønstringen i rekken Exposition Internationale de Peinture gikk av stabelen i mai og juni
1885, altså på det tidspunkt Munch oppholdt seg i Paris.
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I henhold til katalogen, Exposition Internationale de Peinture, åpnet utstillingen fredag 15.
mai 1885 (Reff red. 1981a). Mønstringen inkluderte 18 malere. Flertallet av franske
bidragsydere tilhørte den grupperingen som man benevner som juste milieu: Jean Béraud,
Albert Besnard, Léon Bonnat, Jean Charles Cazin og Henri Gervex. Av utstillingens 18
malere skilte to seg ut som anderledes, dels med hensyn til bildenes tekniske utførelse og dels
på grunn av malernes kunstneriske ståsted og gruppetilhørighet. Disse var Claude Monet og
Jean-François Raffaëlli.

4.7 Munch og Raffaëlli
Raffaëlli var godt kjent i Kristianias kunstnerkretser. Hans separatutstilling i avenue de
l´Opera i april 1884 ble omtalt og drøftet inngående i to avisartikler som Aubert skrev til
Aftenposten (Aubert 1884, 19/4 og 23/4). Selv om Raffaëlli nærmest slo igjennom som
naturalist, ble han inkludert i impresjonistenes gruppeutstillinger 1880 og 1881 (Weisberg
1992, 48). Raffaëllis kunstneriske identitet var dermed noe splittet, et poeng Aubert grep fatt i
og utdypet med henvisning til impresjonismedebatten som raste i Kristiania i 1883 og 1884.
Aubert hevdet at Raffaëlli oppfylte noen, men slett ikke alle kriterier som etter hans
oppfatning kjennetegnet impresjonismen (Aubert 1884, 23/4).

Et utdrag av Raffaëllis tanker om kunst, Étude des mouvements de l´art moderne et du beau
caractériste, ble gjengitt i utstillingskatalogen (Weisberg red. 1980, 308). Dette er nærmest en
kunstteori som Raffaëlli kalte caractérisme. Menneskets karakter er å forstå som dets
moralske og psykologiske fysiognomi. Maleriet skal være estetisk, men også inneholde en
kritisk tendens i henhold til et positivistisk grunnsyn. Raffaëllis kunstoppfatning var på
samme tid en livsoppfatning, skriver Aubert, og legger til at kjernen i Raffaëllis modernistiske
kunstsyn kunne sammenfattes i sentensen ”for et nyt Samfund fordres en ny Kunst” (Aubert
1884, 19/4). Raffaëllis karakterisme munner ut i fremstillinger som skildrer mennesker som er
blitt absorbert av sitt sosiale og materielle miljø på en total måte. Raffaëllis malte figurer er
således nærmest aldri utkledde og iscenesatte modeller; han malte reelt eksisterende individer
i deres autentiske miljø i forstedene omkring Paris, les banlieues (Young 2008, 243-248).

137

Mange av Munchs tegninger ble før eller senere overført til det maleriske medium. Men et
stort antall tegninger fra perioden frem til 1886, ja til og med helt frem til 1892, som gjengir
urbane hverdagsscener, ble i svært begrenset grad ført videre i malerisk form. Disse
tegningene representerer et prosjekt som aldri ble fullt utviklet eller sluttført (Bruteig 2008,
63-82). Dette tegnematerialet kan man dele inn i undergrupper, som humørfylte
karikaturtegninger og reportasjetegninger på den ene side, og tegninger som fremstiller sosial
nød eller folkeliv på den annen. Magne Bruteig konstaterer at Munch med dette materialet
”tegner seg inn på sentrale motiver i det moderne prosjekt, slik vi kjenner det fra Courbet og
fremover i fransk kunst, og slik det hadde manifestert seg hos mange norske
åttitallskunstnere” (Bruteig 2008, 64). Den type sosiologisk naturalisme, som Raffaëlli
eksemplifiserte, er dermed blant de premisser som Munchs utvikling kan sees i sammenheng
med.
Som prosjekt danner Munchs tegnemateriale en parallell til Raffaëllis billedliggjøring av den
urbane og suburbane topografi og livet som føres der (ill. 24). Ellers blir malerier fra Munchs
opphold i Saint-Cloud 1890, eksempelvis I baren (1890) og Hos vinhandleren (1890), satt i
sammenheng med Raffaëllis tilsvarende skildringer av mennesker fra arbeiderklassen og
deres daglige liv i forstedene omkring Paris (Eggum 1995, 69). På lignende vis som Raffaëlli
har Munch en tendens til å karakterisere situasjoner og personer med ironi og humor (ill. 25).
I baren presenterer en bredbent løsarbeider, en ”fillepeller”, eller med fransk betegnelse: un
chiffonnier. Som en spesifikk sosiologisk type i det parisiske byliv opptrer han i flere av
verkene til Raffaëlli.
Et annen faktor i sammenligningen mellom Raffaëlli og Munch gjelder teknikken. Raffaëlli
tegnet gjerne med pensel, blyant eller den spisse enden av penselen direkte på den våte og
hvitlige grunderingen. Han kombinerte teknikker som olje og pastell, akvarell og tegning i ett
og samme bilde (Nordensvan 1900, 308). Det tegneriske står sentralt i Raffaëllis malerier.
Skrapingen i grunderingen, bruken av blyant og foreningen av ulike teknikker er kjennetegn
som kan observeres i flere av Munchs arbeider. Allerede i Det syke barn (1885-1886) er dette
påtagelig, selv om skraping og impasto her er drevet mye lenger enn hos Raffaëlli.
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5. Munch og Krohg
5.1 Pultosten
En av Kristianias få private kunstskoler ble drevet av Knud Bergslien, en figurmaler med
akademiutdannelse fra Düsseldorf (Thiis 1933, 77). I Munchs unge år hadde skolen lokaler i
øverste etasje i Centralgården, Lille Grensen 7, på folkemunne kalt ”Pultosten” på grunn av
fasadens romanske stil og vindusformer. Bergsliens skole mottok finansiell statsstøtte med
den begrunnelse at det ellers ikke fantes undervisningstilbud i maleri som kunne fungere som
forberedelse til studier i utlandet (Indst. 1886, 386).
Mange av Munchs jevnaldrende kolleger var innom Bergsliens skole for kortere eller lengre
tidsrom omkring 1880. Det gjelder Jakob Gløersen, Harald Bertrand Hansen, Kalle Løchen,
Sven Jørgensen, Karl Gustav Jensen-Hjell, Eyolf Soot, Thorvald Torgersen, Jørgen Sørensen
og Halfdan Strøm. Men så langt man vet, fulgte Munch aldri Bergsliens undervisning.
Derimot er det rimelig å anta at samvær med malerkompisene satte ham i en indirekte
læringsposisjon (Bjerke 2008, 35-60).
I 1880-årene utspilte en del av Kristianias kunstliv seg i ”Pultosten”. Bygningen rommet flere
funksjoner, og Munch kjente godt til aktivitetene. I henhold til Dagboken for lørdag 9. april
1881 besøkte han tremenningen Johan Munch ”i ’Pultosten’ hvor han tegner på arkitekt
Munthes kontor” (Munch red. 1949, 48).
I kjelleretasjen lå Café Central, populært omtalt som Centralhallen. Dette etablissementet
kunne i tillegg til servering av mat og drikke skilte med orkester og sangopptredener, med
andre ord et parisisk ”spektakel”. I løpet av 1880-årene ble det etablert et stort antall
etablissementer av dette slaget i Kristianias sentrumsgater, som Tivolis Florasalonen, Bloms
Bodega og Bazarhallen (Sørensen 1984, 79-80). I ”Pultostens” øverste etasje leide gårdens
eiere ut værelser til flere kunstnere, og disse rommene ble innredet til atelierer, blant annet til
Knud Bergslien og hans malerskole. Andre kunstnere som i første halvdel av 1880-årene
holdt til i samme korridor, var Frits Thaulow, Christian Krohg, Ludvig Skramstad, Andreas
Bloch og Karl Edvard Diriks (Østvedt 1951, 41). Andreas Aubert leide atelier her 1881-1882.
Miljøet i Centralgården var vel kjent, og det ble til og med skildret av Arne Garborg i
Kristiania-romanen Mannfolk (1886).
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Høsten 1882 slo syv unge kunstnere seg sammen for å leie et av atelierene i ”Pultosten”.
Nettverket omfattet Harald Bertrand Hansen, Edvard Munch, Lorentz Norberg, Thorvald
Torgersen, Andreas Singdahlsen, Halfdan Strøm og Jørgen Sørensen (Thue 1997, 119).
Munch ble kjent med Jørgen Sørensen i juni 1881, og stiftet bekjentskap med Thorvald
Torgersen kort tid senere (Munch red. 1949, 50, 53). De unge kunstnerne vandret sammen på
tur og malte landskapsbilder. Å finansiere leie av atelier og modeller ved deling av utgiftene
var ikke uvanlig, og det er heller ikke påfallende at disse unge malerne i utgangspunktet ville
greie seg selv og opptre som et atelierfellesskap med mulighet for å utvikle et positivt
læringsmiljø. Et atelierfellesskap innebærer ellers utveksling av meninger og utvidelse av
bekjentskapskretsen. Men da Krohg leide atelier på samme korridor som de unge malerne, ble
det til at han ble innlemmet i studiegruppen, og etter hvert tildelt rollen som veileder, et verv
han utførte med vekt på disiplin innad i gruppen (Thiis 1933, 78).
Da Krohg ble de unge malernes veileder, hadde han et lengre opphold i Paris bak seg,
inklusive en visitt til kunstnerkolonien i Grez-sur-Loing. Han reiste til Paris i oktober 1881,
og den påfølgende våren så han impresjonistenes syvende gruppeutstilling, som ble åpnet 1.
mars 1882 i Salle Valentino, 251 rue Saint-Honoré (Thue 1997, 72). Utstillingen omfattet
verker av blant andre Claude Monet og Gustave Caillebotte. Salongen åpnet 1. mai i Palais
des Champs-Élysées, og her ble Édouard Manets Un Bar aux Folies-Bergère (1881-1882) stilt
ut. Gustave Courbets retrospektive utstilling åpnet i mai samme år (Thue 1997, 72).
Som studieutbytte bragte Krohg med seg hjem til Kristiania noen malerier, som tjente som
eksempelsamling i undervisningen. Motivene var funnet i Grez, og titlene er blant andre
Søndag morgen, Grez (1882) og Landsbygate i Grez (1882). Krohg behandlet disse
gatemotivene med tydelige referanser til verker av Gustave Caillebotte (Thue 1997, 77). Store
åpne områder, en elle flere figurer tett opp mot forgrunnsplanet, asymmetri med hensyn til
plassering av billedelementene, sprang i de perspektiviske proporsjonsforholdene og en gate
som løper dypt inn i bakgrunnen er typiske kjennetegn. Kirk Varnedoe betrakter disse
maleriene som forbindelsesleddet mellom Caillebottes kunst og de komposisjonsprinsipper
som Munch kom til å benytte i årene fremover (Varnedoe 1979, 88). Manets frontale og
uttrykksløse barpike er en annen sannsynlig referanse.
Munch hevdet flere tiår senere at han bare mottok korreksjon av Krohg i tre måneder, i
praksis vinteren 1882-1883 (Thue 1973, 238). I Norske malere og billedhuggere fremholder
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Thiis at fellesatelieret i ”Pultosten” ble oppløst frem mot sommeren 1883, og ”siden har
Munch ingen egentlig lærer havt udenfor tegneskolen” (Thiis 1907, b.2, 413). Men i
monografien om Christian Krohg hevder Oscar Thue det motsatte, nemlig at flere indisier
peker i retning av at Munch stod i et nært læringsforhold til Krohg i et betydelig lengre
tidsrom.
I prinsippet er relasjonen mellom elev og lærer asymmetrisk. Eleven som utviklingsmessig
beveger seg fra en underlegen til en jevnbyrdig eller overordnet posisjon, vil i ettertid lett
underdrive lærerens positive påvirkningskraft og bagatellisere læringsutbyttet. Over tid
oppstod det dessuten uvennskap de to imellom, noe som kan ha misfarget senere erindringer.
Uavhengig av generelle betraktninger finnes det to forskjellige kilder som bekrefter Krohgs
rolle som mentor, også etter sommeren 1883. I det brevet som Frits Thaulow rettet til Munchs
far i mars 1884, skriver han om ”Deres Søns lærer Christian Krohg” (Munch red. 1949, 58).
Et annet vitne er Andreas Aubert. I november 1886, i anledning av Høstutstillingen, skriver
han følgende (Aubert 1886, 9/11):
Ved siden av Middelthun, som satte megen Pris paa Munchs
Begavelse, har Christian Krohg været hans egentlige Lærer. Krohgs
Dygtighed som Lærer er fremragende. Han forstaar med usædvanlig
Styrke at lede sine Elever til selvstændig Naturiagttagelse.
Aubert gjentok at Krohg var Munchs lærer i artikkelen ”I Anledning af Edvard Munchs
Udstilling” som ble publisert 1889 (Aubert 1889, 19/5). De kildene som foreligger, tyder på at
Krohg både underviste Munch, men samtidig også beskyttet hans interesser i andre
henseender.
Det eksisterer få opplysninger som kan fortelle om hvordan Krohgs veiledning ble praktisert i
”Pultosten”. Men en indirekte kilde av en viss tyngde kan likevel kaste et retrospektivt lys på
virksomheten. Saken er den at Krohg, Werenskiold og Heyerdahl startet en privat malerskole i
november 1885 (Thue 1997, 120). I en søknad om økonomisk støtte som de tre kunstnerne
sendte til departementet, redegjør de for noen premisser for undervisningen (Indst. 1886, 386387). De tre viser til at samtidens moderne kunstretning hviler på studiet av naturen og at
dette gjøres best i det landet hvor man er født og vokst opp. Den generasjonen som søkerne
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tilhørte, heter det videre, hadde derfor bosatt seg permanent i Norge og holdt Høstutstillingen
som felles referansepunkt.
Da de tre kunstnernes skole ble lansert høsten 1885, rekrutterte man raskt 30 elever, en
oppslutning som senere økte til 40. Krohg og de to andre viser til at man ved skolen
underviste i form og farge, samt komposisjon. Det ble forelest om anatomi, og elevene tegnet
og malte etter gipsavstøpninger og levende modell. I søknaden til departementet heter det at
lærerne burde motta lønn, men bevilgningen til skolen kunne gjøres ettårig, slik at man
unngikk at den stagnerte, en mulighet som var ”alle Akademiers Ulykke” (Indst. 1886, 38687).
I 1880-årenes første halvdel opprettholdt mange liberale kulturpersoner et kritisk blikk på
formell utdannelse. I artikkelen ”Kunstudstillingen i Kristiania”, som Krohg skrev høsten
1882, flagger han et negativt syn på den aktuelle planen om et kunstakademi i Kristiania. Som
argument minner Krohg om at unge kunstnere foretok reiser til utlandet og deltok på
utstillinger der, og derfor sier han at den nyetablerte Høstutstillingen kan ”betragtes som en
Protest mod det paatænkte Akademi i Kristiania” (Krohg 1882, 125).
Andreas Aubert resonnerte i samme baner, og i en av de artiklene han skrev om
Høstutstillingen 1884, tar han opp at de unge malerne manglet formell utdannelse i maleri.
Likevel understreker Aubert at han ikke anbefaler studier ved et kunstakademi, ”Hele min
Tankegang gaar imidlertid ingenlunde i denne Retning” (Aubert 1884, 13/11). Aubert tok
avstand fra formell utdannelse som la vekt på ensidig betoning av det plastiske: av linjen og
konturene. Med dette antiklassiske standpunktet var han på linje med sin egen generasjons
modernister. Alternativet, som Aubert støttet, var uformell veiledning av dyktige kunstnere og
et sannferdig naturstudium: friluftsmaleriet.
Den alternative kunstskolen skulle forplikte seg til å holde en offentlig elevutstilling en gang i
året, og man ønsket å innføre det ansettelsesprinsipp at elevene selv valgte lærere etter hvert
som noen sluttet. Men søknaden ble avslått, og bevilgningen gikk til Knud Bergslien. Det er
likevel sannsynlig at Krohg fulgte det opplegget som her nevnes, også når det gjaldt Munch
og hans unge kolleger.
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5.2 Alliansen
I årene frem mot høsten 1892 stod Munch på god fot med Krohg. Krohg støttet Munchs
søknader om diverse stipend, nemlig Schäffers legat 1884, Finnes legat 1886 og Statens
stipend 1889 (Thue 1973, 246). Dessuten skrev Krohg flere positive avisartikler om Munchs
kunst i disse årene. Maleriet Et hjørne av mitt atelier, som ble malt over nyttår 1885, er et
gruppeportrett av Krohgs venner. Bildet ble stilt ut i Fritzners Pavillion samme år og befestet
vennskapet offentlig. Interiøret lar seg gjenkjenne som Krohgs atelier i ”Pultosten”, og
maleriet presenterer Kalle Løchen, Oda Krohg og Constance Bruun. Til venstre sitter Munch i
ferd med å tenne en sigarett. Fyrstikkmotivet er et sitat hentet fra Munchs maleri På
morgenkvisten (1883), der en kvinne holder en fyrstikk mellom hendene. Sommeren 1889 ble
båndene mellom Krohgs familie og Munch knyttet enda tettere. Ekteparet Krohgs sønn Per
ble døpt i Borre kirke i juni med Munch som fadder.
I monografien om Krohgs liv og kunst bemerker Oscar Thue at de første somrene i
Åsgårdstrand fikk stor betydning for Munchs utvikling. Han gjør oppmerksom på to forhold.
Det var i området mellom Borre og Åsgårdstrand at Munch oppdaget den mykt svungne
strandlinjen som går igjen som fast formel i mange av maleriene (Thue 1997, 174). Det andre
momentet er av emosjonell art. Sommeren 1891 tilbrakte Munch atter ferietiden i nært
samkvem med familien Krohg, samt Jappe Nilssen og hans søster Julie og hennes ektefelle,
maleren Thorolf Holmboe. I løpet av sommermånedene innledet Oda Krohg en affære med
Jappe Nilssen som Munch opplevde på nært hold, og som han skildret inngående i en
notisbok. Dette emosjonelle erfaringsmaterialet mener man i Munch-forskningen danner
springbrett for motivutviklingen i flere av hans senere malerier, for eksempel Melankoli
(1892).
Båndet mellom Krohg og Munch var nært og spesielt. I monografien Bilder av Per Krohg
hevder Trygve Nergaard at Munch ”både i skrift og bilder har fremstilt Christian Krohg som
sin kunstneriske far” (Nergaard 2000, 10). Krohg var en eksempeldannende faktor i Munchs
liv og en helt sentral idégiver.
På et biografisk nivå er det flere hendelser i Krohg og Munchs oppvekstvilkår som er
sammenfallende. Begge hadde familiær bakgrunn innenfor embetsstanden, og begges
primærfamilier talte omtrent like mange medlemmer. Dessuten mistet de begge sine mødre i
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unge år og i tillegg en søster, og i begge familier fylte en tantes inntreden i kjernefamilien den
døde morens rolle. Kjernefamilien ble både hos Krohg og Munch omformet til en utvidet
familie.
Så vel Krohg som Munch benyttet familiære hendelser med høy emosjonell ladning som
materiale i kunsten, i Krohgs tilfelle nokså fordekt, eksemplifisert i serien med bilder fra
Skagen (Mørstad 2012b, 149). Krohgs evne til innlevelse åpnet for kommunikasjon med
familien Gaihede, som stilte opp som modeller (Mørstad 2004a, 16). Krohgs motivserie peker
frem mot Munchs bestrebelser i samme retning. Derfor er det rimelig å forstå Munchs
utvikling av Livsfrisen i lys av Krohgs narrative serie, selv om Munchs behandling av
familiære tema er langt mer konfronterende og subjektiv enn tilsvarende hos Krohg.

5.3 Læringsutbytte
Krohgs rolle som Munchs lærer er erkjent i forskningslitteraturen (Thue 1973, 239; Varnedoe
1979, 88). Av denne funksjonen følger sammenlignende studier av penselføring og
fargesystem, og ikke minst av komposisjonelle fellestrekk. Omforent interesse for bestemte
motivtyper, inklusive sykdomstemaet, er en kjennsgjerning.
At Krohg skapte et positivt læringsmiljø for Munch og hans unge kolleger i ”Pultosten”, er
etablert som faktum i forskningslitteraturen (Thue 1997, 119). Men i en komparativ analyse,
der formålet er å påvise signifikante likheter mellom Krohg og Munchs verker, er det
nødvendig å skjelne mellom formidling av generelle kunnskaper og innsikter som følger med
en lærer som har profesjonell utdannelse fra eksemplariske institusjoner i utlandet, og som
samtidig kan visualisere teoretiske problemstillinger ved henvisning til egne malerier, og
konkrete spor av Krohgs motivpreferanser, fargevalg og teknikk i Munchs malerier.
Læringsutbyttet kan ikke utelukkende reduseres til identifiserbare likheter, selv om disse i og
for seg kan illustrere det læringsforholdet som gikk i Munchs favør.
Arne Eggum argumenterer for at Christian Munch i sofahjørnet (1881) er det første av flere
eksempler hvor Munch utprøver Krohgs formspråk (ill. 83). Møbler og figur er pakket tett
sammen, slik Krohg hadde for vane i Skagen-serien (Eggum 1995, 30). Munchs far er
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fremstilt fra siden, mens han sitter i sofaen og leser avisen. Avisen er autentisitetsgiver og
refererer til den borgerlige offfentligheten som familien Munch var del av. I motsetning til
malere som hadde skolering fra tyske institusjoner, er Munch i malerier som dette, lite opptatt
av å innføre moraliserende poeng i form av anekdotiske elementer. Christian Munch i
sofahjørnet og lignende verk i små formater redegjør nokså nøytralt for den borligerlige
middelstandens daglige liv, og tilfører ingen spesifikke handlingspunkter.
Oscar Thue trekker frem Munchs Morgen (1884), hvor en ung kvinne sitter på sengekanten i
det stemningsfulle morgenlyset (ill. 7). Han sammenligner med Krohgs sengemotiver med
mor og barn (Thue 1973, 245). Men man kan innvende at farge- og lysbehandlingen hos
Munch avviker fra den praksis Krohg fulgte. Munchs Morgen kan sies å være en lys- og
valørstudie, mens Krohgs malerier fra Skagen, eksempelvis Kone som skjærer brød (1879) og
Mor og barn (1883), avveier i større grad lyst og mørkt, flate og volum, og anvender hele
registeret av spektralfarger. Volum- og dybdebeskrivelsen av det romlige er mer plastisk
utført hos Krohg. I Munchs motiv tenderer veggflatene bak sengen mot utplaning, og i sin
dveling omkring lysvirkninger mangler motivet Krohgs innlevelse i daglige livsvilkår.
I Krohgs Mor og barn griper kvinnen med hånden over sengekarmen på vuggen. Kvinnen i
Munchs motiv griper tilsvarende over håndleddet på motsatt arm, men det ser ut som hun
griper feil. Kvinnen hviler det ene benet over det andre, men plasseringen av leggen er
anatomisk misvisende. Korrekt anatomi og forkortninger i dybden er et stående problem i
flere av Munchs figurfremstillinger. I Inger Munch i svart (1884), som i flere senere verk,
løser han dette problemet ved at hendene bare er antydet (ill. 23). Andre ganger skjuler vide
klær kroppenes anatomi, men tidstypisk påkledning eller klesmoter i naturalistisk forstand er
intet tema i seg selv for Munch. Munch er mer opptatt av klærnes maleriske gjengivelse enn
deres spesifikke snitt og søm. Forskjellen mellom den akademisk skolerte Krohg og Munch
trer tydelig frem ved sammenligning av deres respektive figurbilder. Munch er langt mindre
detaljert.
I ”Tredie Generation”, som ble publisert i Verdens Gang 27. april 1889, bemerker Krohg at
Munchs stil har visse omkostninger. Munchs subjektivitet fører til ”at han maa opgive meget
af god Tegning” (Krohg 1920, b.1, 191). ”Det er f.Ex. ærgerligt, at Munch ikke vil ta
Menneskene, som Gud har skabt dem, og at han helst vil placere Hans Jægers Hofteben alle
andre Steder end i Hofteskaalen”, skriver Krohg, og viser til portrettet Hans Jæger (1889; ill.
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98), hvor hoftebenet ikke er i anatomisk korrekt posisjon (Krohg 1920, b.1, 191). Munchs
anatomiproblem fant først sin løsning da han gikk over til generaliserte figurformler og
flatemaleri.
I 1883 malte Munch et par studiehoder som vanligvis blir knyttet direkte til Krohgs
veiledning. Det gjelder Studiehode av gammel mann (1883) og Studiehode av gammel
arbeidsmann (1883), (ill. 87). Det sistnevnte ble kjøpt av Johan Fahlstrøm, og i et brev til Jens
Thiis, datert 1933, skriver Munch følgende (MM, N 3110):
Billedet til Fahlstrøm er naturligvis
Krohg påvirket – Det var jo malt
efter hans opskrift som maler
Studiehode av gammel arbeidsmann minner i fysiognomisk forstand om tilsvarende
ansiktsformer i Krohgs karakterportretter av Skagens fiskere, eksempelvis Garnbinderen
(1879-1880) og Måkeplukkeren I (1879). Det dreier seg om eldre, slitne menn som har
ansikter preget av hardt fysisk arbeid.
Det rødlige i øyelokkene i Studiehode av gammel arbeidsmann korresponderer med
tilsvarende i halsduken. Munchs bilde har for øvrig påfallende mye hvitt som høylys i pannen
og kinnbena. Tørr, hvit farge overskumrer andre farger som et slags ”pudder”. Det hvite
høylyset går ellers igjen i flere av Munchs portretter og interiørbilder der reflekslys brytes på
møbler, vegger, tekstiler eller brilleglass. Eksempler er Thorvald Torgersen (1882), Andreas
ved vinduet (1883) og Sykestuen på Helgelandsmoen (1884).
I Munchs utsagn kan man ellers fremheve den noe forbeholdne omtale av Krohgs ”opskrift
som maler”. Munch sikter her til det naturalistiske programmaleri, men også til ”reseptmaleri”
i betydningen noe oppskriftmessig og forutsigelig.
Portrettet Andreas Singdahlsen (1883) har en påtegning på den originale blindrammen, som
opplyser at bildet er et produkt av Krohg og Munchs felles innsats (ill. 14). Singdahlsen
deltok i Krohgs undervisning i Pultosten. Gerd Woll erklærer i verkskatalogen at det er
umulig å skille ut Krohgs andel i portrettet fra Munchs (Woll 2008, b.1, 116). Men
sammenligner man portrettet av Singdahlsen med Studiehode av gammel arbeidsmann eller
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Thorvald Torgersen (1882), fremkommer noen signifikante forskjeller. I de to sistnevnte er
det anvendt mye hvitt for å modellere former og fremheve lysreflekterte partier. I Andreas
Singdahlsen er det satt inn grønnlige skygger, og hudens varierte og raffinerte fargelegning er
mer integrert i formbeskrivelsen, som er i overensstemmelse med Krohgs maleriske praksis
omkring 1883. Det er slike tekniske finesser som kan være indisier på Krohgs andel. For øvrig
melder Thiis at Munch arbeidet langsomt og omstendelig i denne fasen av karrieren, en
opplysning som kan forklare det dvelende i penselføringen (Thiis 1933, 78).
I et senere maleri er det mer snakk om arbeidsdeling mellom Munch og Krohg. Munch hevdet
med styrke at han hadde malt, rettere sagt undermalt, den sittende piken i lys kjole til venstre
for døren i Albertine i politilegens venteværelse (1885-1887), (ill. 17). I 1919 benektet Krohg
denne påstanden i brevs form til Nasjonalgalleriets ledelse (Thue 1973, 240). Som et mulig
signal om Munchs medarbeiderskap kan man feste seg ved at den hvitkledte unge kvinnen
vender ansiktet mot døren og sitter i noenlunde samme stilling (men speilvendt) som kvinnen
i Morgen (ill. 7). Sittende, sidevendte kvinner kan man finne flere eksempler på i Munchs
senere produksjon. Faste motiver, gjenbruk som Gerd Woll kaller det, er som omtalt et utbredt
fenomen i Munchs malerier.
Det er ellers holdepunkter for å si at Munchs Pubertet (1894-1895) kan betraktes som en
tolkning av Krohgs Madeleine (1883). Madeleine fremstiller en kvinne som sitter på en seng
(ill. 19). Strøk- og fargebehandlingen i dette maleriets nedre sone er nokså likt det man kan
observere i Munchs bilder fremover på 1890-tallet. Den markerte slagskyggen på veggen i
Krohgs Østenfor sol og vestenfor måne (1887) finner gjensvar i Munchs Pubertet (18941895).
Oscar Thue hevder videre at Munchs Madonna (versjoner datert 1894 og 1894-1895) har
fellestrekk med Krohgs Oda fra 1888 (Thue 1997, 173). Påstanden støttes av Krohgs
beskrivelse av den kvinnelige hovedpersonen i romanen Albertine (1886). I den såkalte
”speilscenen” i kapitlet ”Fredriksborg” identifiserer Albertine seg med det mannlige blikk og
ser seg selv som begjærsobjekt (Krohg 1886b, 185-186):
Hun reiste sig og gik hen foran det gamle Speilet […], holdt Armene i
Veiret, lænede sig lidt bagover og snudde sig rundt.

147

Sammenhengen og parallelliteten Krohg og Munch imellom er påtagelig. Forskjellene i
kunstnerisk målsetning er likevel åpenbare. John House sammenligner i ”Set udefra” Krohgs
Kampen for tilværelsen (1888-1889) med Munchs Aften på Karl Johan (1892). Krohg
synliggjør underlegenhet i inntektsgrunnlag og manglende sosial sikkerhet hos en
marginalisert del av byens befolkning (ill. 15). Munch fascineres av urban fremmedgjorthet
(ill. 46). Folkemengden i Krohgs maleri er kontrastert mot den patruljerende politibetjenten –
statens kontrollerende instans; hos Munch er den isolerte skikkelen som går i motsatt retning
av alle ”de andre” i Aften på Karl Johan, en metafor for ”personlig isolation”, heter det hos
House (House 1987, 24). Diagonaltstilt gateløp og kontrast mellom en gruppe personer og ett
enkelt individ er felles for Krohg og Munch. Derimot anvender de denne konstellasjonen til å
si høyst forskjellige ting om hvordan det urbane liv arter seg for personer som tilhører ulike
sosiale lag.
Komparative analyser av Krohg og Munchs malerier er et middel til å presisere Munchs
trinnvise utvikling i den første formative fasen av hans karriere som kunstner. Kunstnerisk
integritet på den ene side og behov for å orientere seg i andre kunstneres produksjon, som et
middel til å opprettholde egen kreativitet, er et kjernespørsmål. Komparative analyser kan
blottlegge likheter og forskjeller mellom antatte påvirkningskilder og Munchs respons. Men i
hovedsak ser det ut til at Munch sorterte impulsene og responderte bare på noen. Dessuten bør
det legges til at læringsforholdet mellom Krohg og Munch ikke bare favoriserte den yngste.
Penselstrøkene i bakgrunnen av Krohgs portrettt August Strindberg (1893) danner et grovt
nettingmønster som uttrykker dynamisk uro. Kraftige strøk som danner et abstrakt
stripemønster bak den portretterte, er et virkemiddel Munch benyttet allerede i sitt portrett av
Strindberg (1892).

I Om den bildende kunst som led i kulturbevægelsen (1886) argumenterer Krohg for at
malerkunsten ”er aldeles uundværlig for ethvert Fremskridt i Menneskenes Udvikling”
(Krohg 1886a, 11). Krohg trodde på at maleriet kunne fylle en misjon ved å stille seg i
kulturens og samfunnets tjeneste, i tråd med hva hans venn Georg Brandes hadde formulert
om skjønnlitteraturen allerede i 1872 (Brandes 1971, 15):
Det, at en Litteratur i vore Dage lever, viser sig i, at den sætter
Problemer under Debat.
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De temaene som Brandes ønsket at kunstnerne skulle diskutere og ta opp kunstnerisk, var
individets rettigheter, økonomisk fordeling og kjønnspolitikkk. Krohgs syn på kunst som en
kommunikasjonshandling med politiske og sosiale implikasjoner, fikk nokså begrenset
gjenklang hos Munch. Munch dreide, for å bruke en formulering hos Kirk Varnedoe,
interessen mot ”an internal archaeology of the individual” (Varnedoe1979, 93).

5.4 Krohg, Munch og fransk maleri
Munch utførte et portrett av Karl Jensen-Hjell etter reisen til Paris 1885 (ill. 9). Jensen-Hjell
blir presentert med hansker, sigar og stokk i et noe utflytende rom. Munchs venn står frem
som ironisk flanør. Han hadde oppholdt seg flere år i München og Paris, og Munch har fanget
opp den blaserthet som Georg Simmel tilskriver storbymenneskets habitus (Simmel 1998,
196).
Édmond Duranty tar i La nouvelle peinture (1876) opp noen aspekter ved det nye maleri.
Moderne malere bør ikke behandle menneskekroppen som en vase. Den dekorative kurve i et
portrettmaleri er en anakronisme. Et portrett er ingen anatomistudie. Det som karakteriserer
det moderne individ er påkledning, kroppsholdning og sosialt miljø: hjemme, på gaten eller i
en yrkessituasjon (Duranty 1878, 34; Harrison, Wood & Gaiger red. 1998, 582). Munch
følger Durantys råd med hensyn til klær, gester og holdning. Derimot er han mer
tilbakeholden med miljøbeskrivende faktorer. Jensen-Hjell befinner seg i et tomt, noe
abstrahert rom.
Portrettet av Jensen-Hjell blir gjerne sammenlignet med tilsvarende helfigurbilder av Manet
(Woll 2008, b. 1, 138). Sort som hovedfarge og valørkontrast mellom lysende karnasjon og
mørk omgivelse er et bindeledd (Thue 1997, 120). Både Ingrid Langaard og Arne Eggum
setter portrettet av Jensen-Hjell i direkte relasjon til Manets Filosofen (1865-1867). De hevder
at Munch fikk anledning til å gjøre seg kjent med dette verket i Durand-Ruels galleri i løpet
av oppholdet i Paris 1885 (Langaard 1960, 1920; Eggum 1991a, 46; Eggum 1995, 41).
Absintdrikkeren/Le buveur d´absinthe (1858-1859) er en annen mulig referanse. Dessuten kan
man anføre at Manets portrett av kunstkritikeren Théodore Duret (1868) deler fellespunkter
med Munchs portrett med hensyn til stillingsmotiv og den portrettertes stokk (ill. 74). Munch
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hadde faktisk flere muligheter til å gjøre seg kjent med Manets verker i Paris 1885. École des
Beaux-Arts arrangerte en retrospektiv utstilling med Manets malerier i mars-april (Cachin,
Moffett & Bareau red. 1983, 234; Vachon 1885).
I sammenligningen mellom Krohg og Munchs portretter fra 1880-årene peker man gjerne på
Manets løsninger. Thue sier at Karl Jensen-Hjell (1885) forutsetter Krohgs portrett Johan
Sverdrup (1882), som igjen kan føres tilbake til Manets portrettmalerier (Thue 1973, 245). Et
sentralt element hos Manet er fargenes samklang og flat modellering, lys-i-lys, fremfor
skulptural skyggelegging. I Karl Jensen-Hjell dekker de urolige strøkene flaten, men figurens
volumer trer lite frem. Figuren kaster en kort slagskygge til sin venstre side, og den
overdimensjonerte venstre over- og underarmen bryter med anatomisk sannsynlighet. Munch
karakteriserer på grensen til karikatur som i denne forstand kan minne om tilsvarende i
figurbildene til Honoré Daumier og Jean-Louis Forain.
Et komparativt perspektiv som går i motsatt retning, gjelder Julius Middelthuns monumentale
bronsestatue Anton Martin Schweigaard som ble avduket på plassen foran Universitetets
bygninger i Kristiania sentrum 1883 (ill. 62), (Sørensen 1984, 23). Munchs lærer på
Tegneskolen har modellert statuen innenfra og ut: først kroppens anatomi og benstruktur før
han i neste stadium la drakten på figuren. Statuen har rene linjer, og fremtrer med
klassiserende fasthet, men Schweigaards klær er tilpasset samtiden. Han er iført enkeltspent
bonjour som rekker ned til rett over kneet, og over den en lett vårfrakk. Med venstre hånd
holder han et sammenrullet manus, mens høyre arm er ført ut i en talende gest. Munchs
portrett av Jensen-Hjell har tilsvarende benstilling, og han er fremstilt med bonjour over
skjorte og vest (ill. 9). Selv om Jensen-Hjell mangler talegest og manus, og er karakterisert
med sigar og stokk, legger han hodet bakover i en komunikativ bevegelse. Forskjellen mellom
statue og malt portrett gjelder kroppslig substans og linjenes arkitektoniske samspill.
Middelthun har laget et statuarisk karakterportrett som er beregnet på samtid og fremtid.
Munch gir en umiddelbar karakteristikk. Gjenskinnet i klemmebrillen bringer et momentant
preg til fremstillingen.
Forut for etableringen av Høstutstillingen i 1882 stilte Krohg ut nesten alle sine malerier i
Kunstforeningen, og det er kjent at Munch jevnlig besøkte disse utstillingene (Munch red.
1949, 31, 32, 37, 47). Oscar Thue hevder at Munch mottok viktige impulser fra Krohg
allerede fra slutten av 1870-årene, og han poengterer i artikkelen ”Edvard Munch og Christian
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Krohg” at frem til ”den første Paristuren sommeren 1885”, Munchs reise til Paris, ”var det
Krohgs bilder som ga Munch det klareste begrep om de nye strømninger i fransk maleri”
(Thue 1973, 245). Etter reisen til Paris ble Krohgs rolle som bindeledd med fransk kunst
erstattet av Munchs egne erfaringer. Likevel fikk et av Krohgs verker en langtrekkende
innvirkning på Munchs måte å strukturere enkelte malerier på.
Figurene i Albertine i politilegens venteværelse (1885-1887) er situert i et værelse som er
konstruert med stigende perspektiv mot bakveggen: et smalt utsnitt av værelset ”faller” mot
forgrunnen (ill. 17). Hovedperson Albertine står i profil og er skjøvet inn bakerst ved døren.
Avstanden mellom de fremste personene og bakveggen er trukket sammen, og det oppstår
perspektiviske sprang og dimensjonskontraster. De prostituerte er spredt utover i bredden i
skjemformasjon, som delvis skjuler eller underkommuniserer Albertines tilstedeværelse.
Maleriet utdyper en sentral scene i romanen Albertine, og maleriets Albertine og den fremste
prostituerte danner et binært par, som visualiserer to stadier i Albertines sosiale fall: før og
etter den gynekologiske undersøkelsen som gjør henne til prostituert (Krohg 1886b, 195-208).
Den romlige strukturen i Albertine i politilegens venteværelse finner man gjentatt og
videreutviklet i noen av Munchs malerier, eksempelvis Hos landhandleren i Vrengen (1888)
og Døden i sykeværelset (1893). I maleriet fra 1888 anvender Munch Krohgs konstruksjon
med sidevegg og bakvegg som møtes i et hjørne til høyre, mens rommet åpner seg mot
venstre (ill. 96). Værelset er fremstilt med stigende perspektiv som markeres av gulvplankene.
Tilstedeværende personer er spredt løst ut i bredden, mens hovedpersonen, en ung pike, står
taus og uttrykksløs kloss opp mot billedplanet. Denne konstruksjonen er trukket enda lenger i
Døden i sykeværelset (ill. 18). Her er hjørnet i værelset lagt til venstre, men gulvplankene som
streker opp det stigende perspektivet, tilsvarer det man finner i Munchs maleri fra 1888 og
Albertine i politilegens venteværelse. Den døde piken er skjult i stolen, mens de
tilstedeværende er spredt utover gulvflaten i en noe oppstykket skjermformasjon. Dybden i
værelset er sammentrukket og størrelsesforholdet mellom personene med hensyn til
forkortning er aksentuert. Også her står en figur i forgrunnen og ser ut av scenerommet med et
mimikkløst ansikt.
I motsetning til de frontalstilte figurene i Munchs malerier ser den fremste prostituerte
kvinnen i Albertine i politilegens venteværelse teatralsk fremover og prøver å fange
betrakterens blikk. Hun har så å si trådt helt frem på ”scenekanten”, som om hun trer ut av
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”skuespillet” og snakker direkte til publikum, eller en bestemt (mannlig) betrakter. Kirk
Varnedoe bemerker i ”Christian Krohg and Edvard Munch” at likheten med Manets Un Bar
aux Folies-Bergère ikke er tilfeldig, men bygger på parallell tankegang: blikk og frontalstilte
figurer tilhører moderne ikonografi (Varnedoe 1979, 95). I både Krohg og Manets malerier
ser en kvinne, som er skjøvet helt frem mot billedplanet, ut mot betrakteren.
Som omtalt i innledningen, peker Michael Fried på at relasjonen mellom kunstverk og
betrakter danner en sentral problemstilling i den moderne malerkunstens historie. I flere av
Manets verker vender en figur seg ut av billedrommet mot en antatt betrakter, en konstellasjon
som etter Frieds opprinnelige resonnement i Absorption and Theatricality. Painting and
Beholder in the Age of Diderot, skulle kategoriseres som teatral/teatralsk, og derfor umoderne.
Manets løsning på problemstillingen går i henhold til Frieds tankegang ut på å tydeliggjøre at
den frontalstilte figuren faktisk befinner seg i et relasjonelt forhold til en betrakter, i samme
vending som betrakteren hemmes i interaksjonen (Fried 1990, 200-201). Den frontalstilte
barpiken i Un Bar aux Folies-Bergère er stillestående, taus og innadvendt. Ansiktet er uten
mimikk, figuren uten gester. Hun ser, men betrakteren vet ikke på hvem eller hva. Tilsvarende
mekanisme aktiveres i de aktuelle maleriene av Munch. I Døden i sykeværelset trer den
sentrale kvinneskikkelsen ut av den sluttede og absorberte situasjonen som preger resten av
den sørgende forsamlingen. Hun ser fremover, men er likevel lukket i sin henvendelse
(Sjåstad 2010, 176).

5.5 Munchs impresjonisme
I Arne Garborgs roman Mannfolk (1886) berøres et sensitivt tema. En av hovedpersonene blir
utslitt av alle diskusjonene, for malerne ”sat altid og talad um Kunst dei, disputerad um blaatt
elder brunt og var moderne” (Garborg 1886, 64). Valget mellom brunt og blått ble tolket som
et synlig kriterium på tilslutning til fargemessig modernitet eller det motsatte, det vil si Paris
versus München og Düsseldorf.
I ”Impressionisterne” tegner Werenskiold opp et kart over posisjonene. Impresjonistene
gjengir alt i naturen slik de oppfattet det med sine egne øyne, selv om fenomener i friluft ”får
en blålig kold tone” (Werenskiold 1882, 230). De tyskorienterte malerne fulgte ikke naturen,
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men oversatte de observerte fargene (”Man muss die Natur uebersetzen”) i henhold til en mal
som tilsa at naturen skulle forskjønnes og gjengis i ”varme og brune farver”; referansen var
”die alten Meister” (Werenskiold 1882, 231). Munchs tilslutning til impresjonistisk maleri
skjedde fort og kontant. Dokumentasjonen av maleriene i verkskatalogen til Gerd Woll viser
at han raskt innså at fargemessige ”oversettelser” som Werenskiold redegjorde for, var i strid
med impresjonismens kjerne.
Ettermiddag på Olaf Ryes plass (1883) har et usedvanlig høyt, men smalt format (ill. 88).
Høyden er nær det dobbelte av bredden. Denne type format dukker opp igjen i
Trefoldighetskirkens kuppel (1883-1884) og Veierland ved Tønsberg (1887), (ill. 89, ill. 95).
Formatet ble benyttet av James Abbot McNeill Whistler, og det ble i samtiden relatert til
japanske kakemono-e, det vil si maleri på silke eller papir som kan rulles sammen.
Ettermiddag på Olaf Ryes plass viser et utsyn over en urban plassdannelse på Grünerløkka.
Munch har observert motivet i fugleperspektiv fra familiens leilighet i tredje etasje, Olaf Ryes
plass 4. Høy synsvinkel og utsyn ut over mennesker og gateløp er i overensstemmelse med
impresjonistenes bymotiver. Lyse fargenyanser er et hovedpoeng. Sollysets spill på
fenomenenes overflater danner det tekniske problemet. Komplementære kontraster mellom
rosa og grønt, samt blått mot gult bidrar til luftigheten. Det sterke lyset, partier med parallelle
penselstrøk og flekker som illuderer spaserende mennesker, sammenfaller med
impresjonismens estetikk (Eggum 1995, 36).
Samme år som Munch malte Ettermiddag på Olaf Ryes plass skrev Jules Laforgue essayet
”L´Impressionisme”. Teksten handler om ekteparet Carl og Felicie Bernsteins samling av
franske impresjonisters malerier som ble stilt ut i oktober 1883, nærmere bestemt i Fritz
Gurlitts galleri, Behren-Strasse 29, Berlin (Paul 1988, 12; Brandes 1885, 536). I et avsnitt av
denne teksten sammenligner Laforgue det tradisjonelle maleri med impresjonismens plein-air
(Harrison, Wood & Gaiger red. 1998, 937):
In a landscape flooded with light, in which beings are outlined as if in
coloured grisaille, where the academic painter sees nothing but a
broad expanse of whiteness, the impressionist sees light as bathing
everything not with a dead whiteness but rather with a thousand
vibrant struggling colours of rich prismatic decomposition. Where the
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one sees only the external outlines of objects, the other sees the real
living lines built not in geometric forms but in a thousand irregular
strokes, which, at a distance, establish life. Where one sees things
placed in their regular respective planes according to a skeleton
reducible to pure theoretic design, the other sees perspective
established bye a thousand trivial touches of tone and brush, by the
variteties of atmospheric states induced by moving planes.
Det impresjonistiske lysmaleri er preget av prismatisk dekomposisjon og penselstrøk som
betrakteren først sammenfatter på en viss avstand. Formgjengivelsen blir ikke oppnådd via
linjeomskriving, men gjennom fargenes innbyrdes vibrasjon og kontraster. Den
impresjonistiske maler bygger ikke komposisjonen omkring et indre reisverk, men lar
billedrommet oppstå som en funksjon av lysets innvirkning på formen. Et geometrisk
perspektiv blir erstattet av naturlig dybdevirkning som oppstår på grunn av fargenes
egenskaper, altså perseptuelle virkninger. Ettermiddag på Olaf Ryes plass innfrir moderne,
impresjonistiske kriterier som naturlig lys, fargedeling og frie penselstrøk. Bygårdene i
bakgrunnen har en viss geometrisk stramhet og konturering, men de substansoppløsende
lysrefleksene dominerer likevel over linjevirkningen.
Ettermiddag på Olaf Ryes plass skiller seg klart fra Telthusbakken med Gamle Aker kirke
(1880; ill. 80). Begge er malt fra et vindu, og begge bringer et utsyn over bygninger og
gateløp. Telthusbakken med Gamle Aker kirke er organisert rundt et indre ”skjelett”, og
fargene er belyste, men ikke opplyste som reflekser. Den perspektiviske konstruksjonen i
Akerselva mot Slåmotgangen (1882), inklusive den stofflige fargebehandlingen, skiller seg fra
den fargebaserte romdannelsen og de tydelige penselavtrykkene i Ettermiddag på Olaf Ryes
plass (1883), (ill. 86, ill. 88).
Ettermiddag på Olaf Ryes plass ble malt flere år før Munchs første reise til Paris. Siden bildet
er utført i dekomponerende teknikk og lyse farger, utgjør det et indisium på at Munch lærte av
sine eldre, men radikale kolleger. Han orienterte seg mot fransk fargebruk og teknikker for
fargepåføring.
I Karl Johan (1885-1886) gjentar Munch komposisjonsløsningen fra Ettermiddag på Olaf
Ryes plass. De sammenfallende trekkene er diagonalstilt gateløp, høyt ståsted og lys som
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oppløser detaljene. Som omtalt ble gjenbruk av delmotiver og motiver et kjennetegn ved
Munchs billedproduksjon. Gjenbruken innebærer ikke kopiering av tidligere løsninger, men
variasjoner over samme tema.
Trefoldighetskirkens kuppel er gitt et høysmalt format (ill. 89). Utsynet går fra nærsyn på
noen spinkle stammer, hvor gulbrune høstblad fremdeles henger, til silhuetten av
Trefoldighetskirkens kuppel i det fjerne. Høsthimmelen en sen ettermiddag avslutter utsynet.
Romdannelsen oppstår via dimensjonskontraster, og horisonten ligger ganske høyt, på
lignende vis som i enkelte av Édouard Manets sjøstykker. Bladverkets ornamentale mønster,
påført med tydelig faktur, er satt opp mot himmelen som brytes av røk fra en skorsten og
kirkekuppelen. Mellomgrunnens bygningsmasse er trukket sammen til fordel for kontrasten
mellom det nære og fjerne.
I Tête-à-tête (1885) flyter depresiserte former litt i hverandre. Fargeflatenes antydende
beskrivelse av hender og gjenstander skaper et stemningsrom mellom en mann og kvinne (ill.
92). Paret sitter ved et bord, og to glass står på bordplaten. Røken fra mannens pipe og det
flakkende lyset løser opp faste former, ikke minst den store sløyfen på kvinnens drakt.
Fargene er grålige og brune, mens det svakt rødlige omkranser paret som muligens befinner
seg i en lett flørtende situasjon.
I 1876 publiserte Stéphane Mallarmé ”The Impressionists and Edouard Manet” i et engelsk
tidsskrift. Her stiller han et spørsmål som problematiserer det paradoksale ved friluftsmaleriet
(Mallarmé 1876, 119):
Why is it needful to represent the open air of gardens, shore or
street, when it must be owned that the chief part of modern
existence is passed within doors?
Flere av Munchs malerier er henlagt til innendørs lokaler, som soverom, kontor, stue, café,
butikk, hospital, hotellværelse eller kabaretlokale. Men han har også valgt gaten (Musikken på
Karl Johan, 1889), hagen (Hage med rødt hus, 1882) eller stranden (Sommernatt. Inger på
stranden, 1889) som miljøbakgrunn eller selvstendig motiv. Det paradoksale som Mallarmé
tar opp, er at det moderne mennesket oppholder seg de fleste av døgnets timer innendørs,
mens impresjonismens mest typiske motiver er lagt utendørs. Preferansen for utendørsmotiver
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forklarer Mallarmé med at lysets reflekser i interiørscener ofte misfarger hudfargene. Lys fra
kunstige lyskilder har helt andre egenskaper enn naturlig dagslys. Det impresjonistiske
maleris fremste kjennetegn er dermed lys og luft, som i Blåkledd dame mot blått vann (1892;
ill. 102). Hvis man maler i kunstig lys, som tilfellet er med Tête-à-tête (1885) og Inger Munch
i svart (1884), får de varme og gyldne toner lett overtaket.
Å gjengi gjenstander slik de fremstår i lyset utendørs, gir betrakteren mulighet til å erfare
naturen på en sannere måte enn via det tradisjonelle ateliermaleriets hierarkiske oppbygning,
og det er dette som etter Mallarmés mening er den moderne malers egentlige mål (Mallarmé
1876, 119):
The search after truth, peculiar to modern artists, which enables
them to see nature and reproduce her, such as she appears to just
and pure eyes, must lead them to adopt air almost exclusively as
their medium […].
En sentral del av (den eldre) Munch-litteraturen dreier seg om dateringer. Enkelte malerier
mangler eksakt datering som kan verifiseres gjennom minst to uavhengige kilder. Et typisk
eksempel er det maleriet som i dag går under tittelen Ball, 1885 (Woll 2008, b.1, 131). Dette
maleriet i oljeteknikk, bare 29 x 39 cm., er blitt datert litt forskjellig, avhengig av
kontekstuelle opplysninger og tolkningsperspektiv (ill. 26). Motivet viser dansende par som
svinger seg etter melodien som spilles på et piano i bakgrunnen. Fargene er lagt på med korte,
tydelige strøk som har resultert i det typiske impresjonistiske overflatemønster, som
depresiserer konturer og dybdeforhold. Bevegelse og atmosfære dominerer over redegjørelse
for tingenes faktiske form.
Thiis argumenterer synestetisk og hevder at bildet ble malt dagen etter ballet, ”for man føler
hvorledes dansens rus og rytme har behersket hans [Munchs] pensel” (Thiis 1933, 192).
Flatevirkning og diffuse konturer er et resultat av Munchs penselskrift. Men Thiis sier
ingenting om hvorvidt Ball, som han kaller Dansemoro, ble malt før eller etter studieturen til
Paris 1885, og lar det stå åpent om Munchs impresjonisme er et resultat av indirekte eller
direkte innsikt i impresjonismens franske malere, eller skyldes Krohg eller Werenskiolds
eksemplifiseringer (ill. 27). Ingrid Langaard er på sin side sikker på at Ball ble malt etter
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oppholdet i Paris, noe hun mener viser seg i formoppløsningen, de brutte kjølige fargene og
lysstudiet (Langaard 1960, 21).
Uansett datering, før eller etter reisen til Paris, er gjengivelsen av dansens bevegelser i Ball i
overensstemmelse med den definisjonen som Werenskiold introduserer i ”Impressionisterne”
(Werenskiold 1882, 230):
De [impresjonistene] søger at gjengive indtrykket – l´impression -, det
umiddelbare, momentane indtryk, naturen gjør på os; med andre ord,
tingene, ikke således som vi ved, at de er, men således, som de ser ud.
Et velbrukt motiv både blant samtidens fotografer og malere er utsynet fra Stortingsbakken
mot Studenterlunden, eller i motsatt retning. I Krohgs roman Albertine kan man lese om
Brigademusikken som marsjerer opp Karl Johan mot Musikkpaviljongen i Studenterlunden,
som stemmer godt overens med Munchs Musikken på Karl Johan (1889), (Krohg 1886, 63):
’Musiken’ bevægede sig med sit Følge og Fortrav opover den
solbeskinnede Karl Johan, spillende Kadetmarchen.
I teksten om impresjonismen foretar Werenskiold en oppdeling av de impresjonistiske malere
i to grupper. Som sagt er øyeblikksinntrykket og fargepersepsjonen den ene gruppens
kjennetegn, og Werenskiold utnevner Claude Monet til grupperingens fremste utøver. Motsatt
er den andre gruppen mer opptatt av komposisjon enn indirekte fargegjengivelse. Her
eksemplifiserer Werenskiold med Gustave Caillebotte og Edgar Degas (Werenskiold 1882,
230). Munch vekslet i sine impresjonistiske verker mellom vektlegging på øyeblikksinntrykk
eller romkonstruksjon
I Munchs motiv fra Karl Johans gate, Musikken på Karl Johan (1889), kommer betrakteren
umiddelbart og nært inn i den fremstilte scenen (ill. 16). Et regnskyll har etterlatt et par
lysreflekterende vanndammer i gateløpet. Figurer på begge sider av gaten står tett opp mot
billedplanet og danner dimensjonskontraster. Øyehøyden ligger i noenlunde samme
horisontale linje som hodet til mannen med flosshatt til høyre. Denne konstruksjonen har til
hensikt å gi betrakteren opplevelsen av å befinne seg i samme gaterom.
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Med hensyn til romkonstruksjon er Musikken på Karl Johan utstyrt med ettpunktsperspektiv.
Bygningenes taklinje og fortauslinjen på venstre side løper sammen mot den lille
forhøyningen i gateløpet som danner Egertorget. Figurene i forgrunnen kontrastert mot
bakgrunnen.
Til romdannelsen kunne Munch støtte seg på Krohgs Kampen for tilværelsen (1888-1889),
som viser et utsnitt av Karl Johans nedre del (ill. 13). Krohgs Landsbygate i Grez (1882) er en
annen referanse. Thue holder det for sannsynlig at Krohg fikk se Gustave Caillebottes Rue de
Paris, temps pluie (1877) eller lignende malerier under sitt opphold i Paris 1882 (Thue 1997,
77), (ill. 55). Den litt skjeve eller asymmetriske ettpunktskonstruksjonen er for øvrig nokså
vanlig i 1880-årene, og ble anvendt av andre malere som Vincent van Gogh i Kafé-terrasse
om natten, Place du Forum (1888). Karl Nordströms Trädgårdsmotiv från Grez (1884) er et
annet eksempel. En hagemur og en gangvei løper sammen i den dype bakgrunnen.
I ”Impressionisterne” nevner Erik Werenskiold italieneren Giuseppe De Nittis blant
impresjonistene, og setter ham i samme kategori som Edgar Degas og Gustave Caillebotte,
som eksempel på impresjonister som vektlegger djerve romkonstruksjoner (Werenskiold
1882, 230). Et maleri av De Nittis som kan holdes opp mot Musikken på Karl Johan, er
Westminster (ca. 1875; finnes i flere versjoner; Carter & Waller red. 2015, 29-30). Broen over
River Thames og menneskene som står der, samt utsynet mot Houses of Parliament/Palace of
Westminster danner motivet. De Nitties bruker broen som perspektivlinje, nærmest som i et
manieristisk verk av Tintoretto, og denne linjen løper ut av billedrommet langt ut til siden,
slik Munch også senere løste romkonstruksjonen i Syk stemning ved solnedgang. Fortvilelse
(1892; ill. 54).
Den impresjonistiske maler, ofte ikledd rollen som flanør, vandret som en form for kreativ
underholdning langs byens fortau for å finne motiver (Forgione 2005, 664). Som flanøren var
denne kunstneren opptatt av observasjon og visuelle stimuli. En vårdag i 1889 har Munch
påtatt seg rollen som maler-flanør – i likhet med Edgar Degas og Gustave Caillebotte - og tatt
stilling på fortauet med ryggen mot Slottet i krysset mellom Karl Johans gate og
Universitetsgaten (Herbert 1988, 33). I det skarpe vårlyset som eliminerer detaljer ser han mot
musikkkorpset som marsjerer nærmere og nærmere, og fanger inn enkeltpersoner og par i den
umiddelbare forgrunnen (ill. 16). Til høyre har han portrettert en mannlig flanør med
flosshatt, og denne mannens blikk er rettet mot noe som foregår på motsatt side av gaten.
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Charles Baudelaire og de mange som har omtalt le flâneur som sosial og sosiologisk kategori,
tilskriver flanøren en spesiell kapasitet til å observere og se (Baudelaire 1988, 113; Tester red.
1994, 1-21). Og i Knut Hamsuns Sult (1890) introduseres hovedpersonen som en typisk
flâneur, som befinner seg i sentrumsgatene av Kristiania når ”Spadsertiden” på Karl Johan
nærmer seg omkring klokken 12 (Hamsun 1890, 6):
Jeg gav mig til at iakttage de Mennesker, jeg mødte og gik forbi,
læste Plakaterne paa Væggene, modtog Indtryk fra et Blik,
slængt til mig fra en forbifarende Sporvogn, lod hver Bagatel
trænge ind paa mig, alle smaa Tilfældigheder, som krydset min
Vej og forsvandt.
Helt opp mot billedplanet har Munch plassert en gutt med flatbunnet hatt, bare hodet er
synlig, som er skilt fra den elegante flanøren av en rød paraply. Disse to står i den parisiske
sosiologiske terminologi for to ulike urbane typer som befinner seg i et forskjelligartet forhold
til moderniteten. Flanøren blir beskrevet av Victor Fournel som et observerende og tenkende
individ. I Ce qu´on voit dans les rues de Paris (1858) introduserer han flanørens motpol, den
urbane tilskueren eller ”mannen i gaten”, som gjerne opptrer i tilstimlinger der noe
spektakulært utspiller seg: le badaud (Fournel 1867, 270): ”Le badaud, sous l´influence du
spectacle, devient un être impersonnel; ce n´est plus un homme; il est public, il est foule.”
Munchs tilskuer ser fascinert mot et eller annet spektakulært fenomen som befiner seg utenfor
billedfeltet. Men så vel flanøren, i dette tilfellet le bourgeois flâneur, og den sensasjonslystne
tilskueren, le badaud, retter blikket i samme retning mot et opptrinn av et eller annet slag som
utfolder seg utenfor billedutsnittet.
Musikken på Karl Johan inkluderer dessuten to andre sosiale typer, nemlig en gatepike (fille
publique) og en ærbar dame (femme honnête), i tillegg til alle andre fotgjengere som er samlet
som menneskemasse uten indvidualitet langs fortauet på motsatt side av flanøren. Munchs
maleri visualiserer sosiale hierarkier og kompliserte relasjoner mellom individer og mellom
individer og par eller grupper.
Krohgs bybilde Karl Johans gate (1883) og Munchs tilvarende motiv Karl Johan (18851886) er forløpere til Vårdag på Karl Johan (1890). Munchs gatemotiv er av en type som
Charles Baudelaire i 1859 omtaler som ”le paysage des grandes villes/the landscape of great
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cities” (Baudelaire 1981, 200) (ill. 100). Motivet er sett fra Løvebakken foran Stortinget.
Munch følger Werenskiolds råd i ”Impressionisterne” og gjengir en her-og-nå situasjon
(Werenskiold 1882, 232).
Utsikten fra det norske parlamentet og ut over Kristianias paradegate kan dessuten bli
betraktet som en politisk ytring. Mallarmé bemerker i ”The impressionists and Edouard
Manet” at den økende deltagelse i det politiske liv er en sosial faktor av stor betydning. Den
borgerlige offentlighetens sosiale rom ekspanderte. Til økningen i politisk aktivitet blant de
brede lag av befolkningen ser Mallarmé en parallell i impresjonismen, hvis utøvere ble kalt
”intransigeants”,”which in political language means radical and democratic” (Mallarmé 1876,
121-122). Vårdag på Karl Johan kan gjennom motiv og teknikk bli tolket som en parallell til
den konstitusjonelle og politiske demokratiseringsprosess som pågikk i Norge i Munchs unge
år (Sørensen 1984, 14-19).
I Vårdag på Karl Johan myldrer mange mennesker på fortauene i den skarpe forsommersolen
(ill. 100). I et impresjonistisk maleri Werenskiold så i Paris, forteller han i
”Impressionisterne”, stikker en flosshatt opp over nedre rammekant, og denne ”delen-avhelheten” gir inntrykk av noe tilfeldig og øyeblikkspreget (Werenskiold 1882). Tilsvarende i
Vårdag på Karl Johan ser man bare hodene til tre personer nede ved høyre rammekant.
Denne måten å avskjære motivet på samsvarer med det radikale maleriets kjennetegn.
Mallarmé setter opp et klart skille mellom tradisjonell motivavskjæring og impresjonistenes
måte å gjøre det på. Grunnen er at impresjonistene har funnet en alternativ måte å beskjære
motivet på, ”which gives to the frame all the charm of a merely fanciful boundary, such as
that which is embraced at one glance of a scene framed in by the hands […]. This is the
picture, and the function of the frame is to isolate it” (Mallarmé 1876, 119).
I Vårdag på Karl Johan har Munch anvendt hva Meyer Schapiro i boken Impressionism
benevner som ”the practice of segmentation” (Schapiro 1997, 77). Dette
komposisjonsprinsippet går ut på at intet objekt skal være fullstendig, men fremstå som
overskåret av andre objekter eller rammekanten, ”as if seen by a peripheral or partly
obstructed eye, through which the quality of a casual, unprepared percepetion is affirmed”
(Schapiro 1997, 77). Figurene i motivet passerer hverandre i gateplanet og alle vil over kort
tid skifte posisjon i forhold til hverandre. Hensikten med segmenteringen er å bryte opp det
stasjonære. Varianter av dette prinsippet ser man i Dampbåten kommer (1890), hvor det
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delvist synlige kystskipet glir inn mot kaianlegget, og i Seinen ved Saint-Cloud (1890), der et
tre i forgrunnen skjærer over utsynet av en elvebåt. Dessuten skyver segmenteringen det
fremstilte opptrinnet nærmere betrakteren, som i Musikken på Karl Johan (1889).
Det er nærliggende å sammenligne Vårdag på Karl Johan med pointillistenes verker som ble
stilt ut på Société des artistes indépendants i mars 1890. Blant utstillerne finner vi Georges
Seurat, Paul Signac og Henri-Edmond Cross (Reff red. 1981b). Penselstrøkenes varierte
mønster i flaten står sentralt hos Seurat, blant annet i malerier fra Port-en-Bessin og GrandJatte, en øy i Seinen. Vårdag på Karl Johan (1890), som Munch malte etter tilbakekomsten til
Kristiania, kan man betrakte som hans kunstneriske respons på Seurat og andre
senimpresjonisters arbeider: I slutten av 1920-årene tenkte Munch tilbake på møtet med
fransk maleri. Han skriver i et notat at han gjorde noen eksperimenter ”med den rendyrkede
pointilisme – Blot farvepunkter – Karl Johan, Bergens galleri [Vårdag på Karl Johan, 1890] –
Det var en kort gjenoptagen af min impresionisme” (Munch 1927-1933, MM, N 122).
Men Munchs penselarbeid er langt fra så systematisert som hos senimpresjonistene. I Vårdag
på Karl Johan er fargene strøket på et nærmest ubehandlet lerret, og bunnmaterialet skinner
flere steder igjennom malinglagene. I forgrunnen er fargene satt inn som prikker eller punkter.
De mange fargepunkter tilfører billedflaten energisk og flimrende liv. Munch har smeltet
figurer og grunn sammen; enkelte figurer trer knapt frem fra bakgrunnen. Skyggene er malt i
blålige eller blåfiolette nyanser, og disse er satt opp mot gulbrune eller gulrøde nabofarger.
Mens impresjonistene søker å registrere de flytende og foranderlige persepsjoner av
observerte fenomener og overføre dette til bunnmaterialet, prøver neoimpresjonistene
nærmest det motsatte i henhold til Félix Fénéon, som forklarer deres målsetning i ”Néoimpressionisme” fra 1887 på denne måten (Harrison, Wood & Gaiger red. 1998, 968) :
What the Neo-Impressionists are trying to do, is to synthetize
landscape into a definitive aspect which will perpetuate that
sensation.
I erindringsnotatet fra 1920-årene sier Munch som nevnt at han i Vårdag på Karl Johan både
gjenopptok sin impresjonisme og samtidig praktiserte pointillisme, og verket veksler således
mellom umiddelbar persepsjon og dvelende syntetisering. Denne syntetiseringen trer tydelig
frem i behandlingen av Karl Johans gate og Det kongelige slott. Gateløpet fortsetter nærmest
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uavbrutt og omslutter og avsluttes i slottets rektangulære bygningskropp som én
sammenhengende formel.
Rue Lafayette (1891) gjengir et luftig utsyn fra den smale balkongen i den leiligheten Munch
disponerte i 49 rue Lafayette april-mai 1891 (ill. 101). I dette bybildet, som i Ettermiddag på
Olaf Ryes plass (1883), søker Munch å formulere en flytende impresjon av gatelivet sett
ovenfra, slik Claude Monet hadde gjort dette nærmere tyve år tidligere med Boulevard des
Capucines (1873). I Øvre Foss Gård (1880) er motivet derimot betraktet nedenfra og opp.
Andre ganger, som i Karl Johan (1885-1886), er synsvinkelen lagt fra et ståsted som ligger
noe høyere enn motivet.
En annen veksling mellom alternativer gjelder perspektivdannelsen. Mens Munch i Musikken
på Karl Johan benytter ettpunktsperspektiv, bruker han i Rue Lafayette to
forsvinningspunkter. Disse ligger til høyre og venstre på horisontlinjen som er plassert nær
motivets øvre avskjæring. Venstre forsvinningspunkt befinner seg utenfor billedrommet. Det
spesielle ved Rue Lafayette er at romkonstruksjonen bikker mot høyre, og denne
forskyvningen resulterer i oppløsning av eksakte og målbare rom- og dybdeforhold.
I utførelsen av bygningene og gateløpet i Rue Lafayette, samt av mennesker og vogner som
blir trukket av hester, har Munch strøket fargene på i parallelle strøk slik at disse danner et
mer eller mindre sammenhengende mønster. Fargene er påført i korte strøk som samlet danner
striper som går fra øvre venstre del til nedre høyre hjørne. Sollyset løser opp faste former og
konturer både i den delen av gaten som ligger i lyset og i den som befinner seg i skyggen.
Men på den malte flaten eksisterer det en viss uoverensstemmelse mellom utførelsen av
gateløpet og mannen med flosshatt på balkongen. Sistnevnte del av maleriet er nemlig mer
tegnet med lange sammenhengende linjer enn malt flekkvis. Nederst til venstre på gatenivå
kan man oppdage en hvit hest som er samlet i én eneste konturlinje.
Impresjonistene malte fortrinnsvis i solskinn om formiddagen, og på slike dager spiller gult
lys opp mot blå himmel slik at de komplementære fargeparene slår mot hverandre over hele
billedflaten, noe som også er tilfellet i Munchs Rue Lafayette. Den overraskende synsvinkelen
som Munch her har prøvd ut, er et symptom på kunstnerens ”frittsvevende” blikk (Nochlin
1994, 24).
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Rue Lafayette blir gjerne satt i sammenheng med Gustave Caillebottes Un balcon, boulevard
Haussmann, 1880, selv om formidlingen av dette verkets komposisjonsprinsipp trolig har gått
via Krohg (Thue 1997, 72-75; Varnedoe 1979, 88; Berhaut 1994, 131). Man skal heller ikke
overse Krohgs Utsikt fra Hungerthurm (1878) som en mulig referanse. Krohgs maleri viser
utsynet over takene i en bydel i Berlin fra en balkong med smijernsgelender. Dette maleriet
ble stilt ut i Christiania Kunstforening 1879 (Thue 1997, 323). Ellers malte Kalle Løchen
utsyn over Kristianias tak i verk som Mange tak (fra Vika) (1885). Og Krohg gjorde det
samme i København, eksempelvis Fra Fredriksberg (1890). Takmotivet hadde således en viss
utbredelse blant Kristianias moderne malere. I Nice malte Munch Natt i Nice (1891) som viser
en utsikt over takene i nattbelysning (ill. 50).
En litterær parallell er Émile Zolas roman Une Page d´amour (1878). I hver av romanens
kapitler blir utsikten fra et vindu i en bygård i Paris skildret, og beskrivelsene av byens
skiftninger gjennom døgnet og årstidene danner en motivisk serie. Gatens liv og takenes
silhuetter mot horisonten og himmelen danner en evigvarende prosess, og hovedpersonen
fremstår som den ideale impresjonistiske betrakter som registrerer alt uten å feste seg ved noe
(Schapiro 1997, 289).
I Rue Lafayette observerer mannen på balkongen gatelivet. Han er flanør, det vil si en som
ikke har noe spesielt ærend, men flyter rundt i de sanseinntrykk som byen tilbyr ham. I
maleriet har flanøren ingen ansiktstrekk, og hans individualitet er dermed like anonymisert
som det travle gatekrysset han ser ned på. I Rue de Rivoli (1891) har Munch konsentrert
skildringen utelukkende til gateløpet (Thiis 1933, 191). Alt er omdannet til flytende
modernitet.

5.6 Del, flekk, klatt
1880-årenes franskinfluerte maleri er preget av det man i samtiden kalte ”Klattemethode”
(Aubert 1887, 2/10). Korte strøk og punktvis applisering av farge var en funksjon av den
dekomponerende teknikk. Jo mer dekomponering, desto mindre stoffvirkning (Aubert 1886,
4/11). I kronologisk forstand ble stoffmaleriet utviklet først, for senere å bli estattet av
impresjonisme. Detaljene forsvant i den samlede maleriske virkning, og av denne grunn ble
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den nye typen maleri karakterisert som ”Klattemaleriet” (Dietrichson 1991 [1892], 182). Også
Munchs utvikling følger denne logikken.
Den distinkte fargeflekken, tache, som reduserer den deskriptive detaljtettheten, ble typisk for
det franskinspirerte maleri i Kristiania, i tillegg til det synlige penseltrøket, touche. Det
synlige strøket uttrykte den enkelte kunstners personlighet og kreative nærvær i maleriets
fysiske overflate. Men anvendelse av fargeklatter fremfor ”usynlig” penselskrift motvirker
bildets mimetiske kraft, dets illusjonisme og deskriptive kapasitet. Det oppstår en forskyvning
eller avstand mellom fusjonen av pigment og bindemiddel som klatt på bunnmaterialet og hva
den representerer i mimetisk forstand. I Manet, Flaubert, and the Emergence of Modernism
argumenterer Arden Reed for at klattemaleriet, ”the tache”, konnoterer fart, siden denne type
teknikk innebærer et visst arbeidstempo, og dermed er teknikken i samsvar med
modernitetens bevegelige blikk (Reed 2003, 57).
I den artikkelen Émile Zola skrev om Édouard Manet (1867), skildrer han et maleri som
fremstiller et hode mot en vegg som en hvit flekk mot en grå bakgrunn. Zola anvender ordet
tache om den hvite flekken som betegner hodet (Zola 1974, 81). Christian Krohg bruker det
samme ordet i romanen Albertine (1886b). I en scene fra Grand Café om formiddagen
beskriver han noen restaurantbord på impresjonistisk vis som ”cirkelrunde Flækker” (Krohg
1886b, 57). Beskrivelsen av dette opptrinnet i romanen er temmelig likt det impresjonistiske
bakgrunnsmotivet i Krohgs portrett Gerhard Munthe (1885). Munthe er portrettert som
moderne dandy-flanør (Herbert 1988, 33-34). Grand Cafés lokale er hyllet inn i tobakksrøk og
diffust lys (ill. 72). Penselstrøkenes avtrykk trer tydelig frem enkeltvis, og deskriptive detaljer
er redusert til flekker eller klatter (Thue 1997, 136).
Andreas Aubert og andre skribenter som var aktive frem mot 1892, benyttet karakteristikkene
flekk eller klatt nokså ofte. Det ”glatte Foredrag” ble satt opp som motsetning til
”Klattemaleri”, med andre ord sjiktmaleri mot det impresjonistiske tonemaleri (Aubert 1884,
29/10). På Høstutstillingen 1891 stilte Munch ut Aften. Melankoli (1891), (ill. 20). Krohg
omtalte dette arbeidet i Dagbladet 27. november samme år (Woll 2008, b.1, 230). Her dveler
han ved fargene og fremhever fargeflekkene (Krohg 1920, b.1, 193):
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En violet Charme med et Par giftig grønne Flekker i, der
stemmer en til Andagt. Flekker som man kan fortabe sig i og bli
et bedre Menneske af at se paa […].
Krohg identifiserer fargeflekkene og vurderer deres egenverdi som separate deler av maleriets
helhet. Han tenderer her mot en formalistisk betraktningsmåte av tilsvarende slag som senere
blir drøftet i tekstene til Clive Bell og Roger Fry (Sjåstad 2009, 176). Som Øystein Sjåstad
sier i ”Christian Krohgs maleklatt: Tache som motiv i modernismen” kan fargeflekkene
fungere både som figur og grunn, eller veksle mellom disse nivåene (Sjåstad 2009, 176). I
Vårdag på Karl Johan har Munch manipulert forholdet mellom figur og grunn. Enkelte
figurer forsvinner nærmest i grunnen. Ambiguitet råder.

5.7 Betrakter og verk
I Words and Pictures: On the literal and symbolic in the illustration of a text noterer Meyer
Schapiro at han har lagt merke til at ”the starkly frontal face and the painting of frontal and
profile” dukker opp igjen i maleriet i den senere delen av det 19. århundre (Schapiro 1973,
note 87, 61). Hos Munch, fortsetter Schapiro, er den frontale kroppsstillingen en måte å
fremstille en person på som befinner seg i en intens emosjonell tilstand, og som vender seg
bort fra (de) andre. Samtidig engasjerer frontaliteten betrakterens oppmerksomhet. Et tidlig
eksempel på en frontaltstilt figur opptrer som omtalt i Hos landhandleren i Vrengen (1888).
En mindreårig pike står helt frem mot billedplanet. Hun vender seg fremover, om enn ikke
med den intensitet som Schapiro omtaler (ill. 96).
Michael Fried har i flere bøker videreført denne problemstillingen: innadvendte eller
utadvendte figurer. I Absorption and Theatricality. Painting and Beholder in the Age of
Diderot (1980) analyserer han relasjonen mellom verk og betrakter i fransk maleri i annen
halvdel av det 18. århundre. Som Fried gjør oppmerksom på, opererte kunst- og
teaterkritikeren Denis Diderot med et skille mellom to motivtyper, som Fried karakteriserer
med begrepsparet absorpsjon (”absorption”) og teatrikalitet (”theatricality”). I en
oppslukt/absorbert komposisjon er aktørene i bildet sveiset sammen i en samhandling som
gjør dem uvitende om at de blir betraktet, og betrakterens bevisste opplevelse av å være
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betrakter blir nøytralisert. Teatrikaliteten virker motsatt, for i et bilde som er konstruert
teatralt/teatralsk, ser motivets aktør/er ut på betrakteren, etablerer kontakt og fremkaller
reaksjon. Det teatrale/teatralske kan ligge i alt som smaker av kalkulerte effekter eller bevisste
arrangementer for å gjøre inntrykk på publikum/betrakter. Teatrikalitetsproblemet har å gjøre
med at relasjonen mellom betrakter og verk aksentueres. Betrakteren gjøres eksplisitt
oppmerksom på at han eller hun nettopp er betrakter.
Med Manet oppstod det en vesentlig endring med hensyn til det teatrale og antiteatrale
(moderne) element i maleriske fremstillinger. I Manets verk ser en figur ofte rett ut mot
betrakteren. Denne tilsynelatende tilbakevendingen til det teatrale/teatralske er likevel
anderledes enn det man finner i 1700-tallets maleri. Fried hevder at Manets fremstillingsform
er ny og forskjellig, siden henvendelsen Manets figurer foretar, er så direkte, nærmest
konfronterende. Frieds resonnement går ut på at Manet innså at det på det nærmeste var
umulig å benekte eller nøytralisere den konvensjon at et maleri er laget for å bli betraktet, og
at han derfor, som allerede påpekt i innledningen, forstod at det var nødvendig å etablere
betrakternærværet på en abstrahert måte – ”to build into the painting the separatedness,
distancedness, and mutual facing that had always characterized the painting – beholder
relationship in its traditional, unreconstructed form – in order that the worst consequences of
theatricalizing of that relationship be averted” (Fried 1990, 200-201).
Konfrontasjonsfigurene i Manets malerier er fremstilt som de er seg bevisst at de blir
betraktet, men betrakteren blir ikke innlemmet i deres verden, rent bortsett fra selve
betrakterrelasjonen som strukturelt er bygget inn i verkets konstruksjon. Det foregår en slags
”dobbeltkommunikasjon”. Maleriet både skjuler og blottlegger sin status som kunstverk, og
dette er klart et modernistisk trekk. Dessuten unngikk Manet det teatrale/teatralske ved at hans
bilder fremstår som malte, materielle produkter (Fried 1996, 343). Representasjonen viser
ikke bare til illusjon og fiksjon, men til hvordan denne er etablert, og til hvordan den
maleriske prosessen er gjennomført.
Et eksempel fra Munchs tidlige produksjon belyser tilsvarende saksforhold. Den unge Karl
Jensen-Hjell poserer i Munchs portrett av ham (1885), og i sitt henvendelsesaspekt er
portrettet dermed teatralt/teatralsk. Men på samme tid avdekker malemåten i portrettet
hvordan Munch har utført det i teknisk forstand. Han henviser til det prosessuelle (ill. 9).
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Hvis man anvender Frieds begreper på utvalgte malerier av Krohg og Munch, trer enkelte
nyanser dem imellom tydeligere frem. Krohg søkte umiddelbarhet i motivfremstillingen.
Førsteinntrykket hadde forrang. Dessuten var Krohg engasjert i et liberalt opplysningsprosjekt
som krevde interaktiv forbindelse mellom verk og publikum. Enkelte av hans malerier
utfordrer betrakteren til å foreta en engasjert handling i sitt eget liv, og de kan oppfattes som
politiske utspill. Krohg malte etter eget utsagn ”publikumsbilleder” (Krohg 1888, 169).
Publikum skulle kunne kjenne seg igjen, kunne identifisere seg med motivets aktører.
Negativt kunne malerier som Albertine i politilegens venteværelse, som Jens Thiis bemerker i
Norske Malere og Billedhuggere, minne om ”en fjerdeaktscene før tæppefald på et
folketheater”, sluttvirkningen blir ”som på theatret” (Thiis 1907, 254).
Albertine i politilegens venteværelse (1885-1887) er et iscenesatt motiv som spiller på
betrakterens nærvær (ill. 17). Den ene av de prostituerte kvinnene i forgrunnen legger
hviskende hånden på venninnens skulder. Denne kvinnen ser ikke tilbake på den andre, men
søker med blikket ut i betrakterrommet. Da Aubert omtalte maleriet i Dagbladet i mars 1887,
kritiserte han Krohg for denne løsningen. Faktisk ser det ut som det er ”Publikum, hendes
Øjne søger” (Aubert 1887, 22/3). Aubert opplevde denne intimiteten som støtende og alt for
nærgående, som om han som betrakter kjente denne kvinnen. Men ser man bort fra den
sosiale distansering, som den borgerlige mannen Aubert markerte, responderte han samtidig
med modernistisk sensibilitet. For Aubert fremstod Krohgs maleri som malt teater.
Munch har utført flere verk der enkeltpersoner er fremstilt mens de konsentrerer seg om en
innadvendt handling. Det gjelder personer som leser, som i Christian Munch i sofahjørnet
(1881) og Andreas leser (1882-1883), eller en kvinne som er opptatt av å tenne ild, som i På
morgenkvisten (1883). Personer som konsentrerer seg om egen aktivitet, er ikke
oppmerksomme på at de kan være observert av andre, og dette gjør maleriske fremstillinger
av dem moderne og ikke-iscenesatte (Sjåstad 2010, 174). Men vurderingen av innadvendthet
kan være tveegget. Kvinnen i Morgen (1884) ser ut til å være oppslukt av morgenstemningen,
men Aubert hevdet som nevnt at modellen var mer iscenesatt og ”teatralsk” enn umiddelbart
oppfattet (ill. 7). Han så den faktiske modellen i en påtatt rolle fremfor hva modellen etter
intensjonen skulle personifisere.
I andre malerier lar Munch en eller flere frontalstilte personer, ofte helt frem mot billedplanet,
rette oppmerksomheten mot betrakteren. Det kan gjelde motiver som Aften på Karl Johan
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(1892), og senere verk som Måneskinn (1893), og ikke minst Skrik (1893). Disse maleriene
dreier seg ikke om beskrivelse av faktiske forhold, men om subjektive fornemmelser (ill. 46).
På samme tid har Munch konsentrert seg om formale og materielle aspekter ved det rent
maleriske. Dermed er de omtalte verk på linje med Manets malerier, som viser tilbake på den
maleriske prosessen og sin egen produksjonshistorie.
Øystein Sjåstad peker i ”Absorbert og teatralt i Christian Krohgs og Edvard Munchs kunst” på
at enkelte av Munchs malerier både inneholder innadvendte figurer og en utadvendt
hovedperson (Sjåstad 2010, 177). Denne todelingen kan man finne i verk som Hos
landhandleren i Vrengen (1888) og Spillere i Monte Carlo (1892). I disse motivene er figurer
i bakgrunnen, som er mer eller mindre opptatt med sine gjøremål, kontrastert mot en enslig
utadvendt figur i forgrunnen (ill. 96).
En spesiell variant av den frontaltstilte figuren i Munchs malerier finner man i Melankoli
(1892). En person til høyre i forgrunnen vender seg til dels ut av billedrommet (ill. 104). Bare
hodet i trekvart vending og skulderpartiet er inkludert. Strandlandskapet i bakgrunnen blir
vanligvis tolket som en projeksjon av forgrunnsfigurens tanker, ofte forstått som sjalusi
(Bjerke 1994, 101). Werner Hofmann kaller denne komposisjonstypen ”Wendung aus dem
Bild” (Hofmann 1979, 112; Mørstad 2002, 92). En mer eller mindre frontaltstilt figur som
konfronterer betrakterrommet, i kombinasjon med et projisert bakgrunnsbilde, gjør det mulig
å operere med to tidsplan samtidig. Dette komposisjonelle systemet kompliserer balansen
mellom det oppslukte/absorptive og det teatrale/teatralske.

5.8 Gjenbruk og ny erfaring
I Manet´s Modernism undersøker Michael Fried modernismens opprinnelse og konstituerende
faktorer. Han tar opp at Édouard Manet praktiserte gjenbruk av motiver og teknikker som
opprinnelig var introdusert av tidligere malere, helt tilbake til italiensk renessanse. Flere av
Manets malerier fra 1860-årene bygger på verker av Giorgione, Veronese, Rafael, Titian,
Velázquez og andre kjente størrelser. Fried mener at Manet ikke gjentok tidligere tiders
praksis som en form for akademisk øvelse eller for å forankre sitt eget maleri i ”den store
tradisjonen”. Ifølge Fried malte Manet under påvirkning av tidligere malere i den hensikt å
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endre den måten man i samtiden betraktet tradisjonen på (Fried 1996, 343). Maleriets
historiske konvensjoner ble hverken forlatt eller repetert, men omformet. Manets malerier
formidler en ny erfaring, men erkjennelsen av denne går via de etablerte konvensjonene og
bruken av disse. Fried er her på linje med Stéphane Mallarmé i hans analyse av Manets
læringsforhold til eldre kunst. Mallarmé fremhever, i motsetning til Émile Zola, at studiet av
fortidens mestere utstyrte Manet med det verktøy som gjorde ham i stand til å følge egne
kunstneriske mål (Mallarmé 1876, 118). Zola tenderer mot å underdrive Manets avhengighet
av eldre kunst.
Radikal frigjøring fra eller produktiv bearbeidelse av eldre billedkunst utgjør et stående, om
enn ikke stort, diskusjonstema i Munch-forskningen. Selv om det er påfallende og bevisbart at
Harriet Backer, Hans Heyerdahl, Eilif Peterssen og Christian Krohg, for å nevne noen,
bearbeidet og videreutviklet fargeskjema og motivtyper som stammer fra 1600-tallets
malerkunst, er denne tilbakeskuende understrømningen blant 1880-tallsmalerne lite
undersøkt. Flere forskere legger likevel til grunn at Munch på en moderat måte integrerte
kunst fra eldre perioder i egne verk. Portrettet Karl Jensen-Hjell (1885) synes Eggum det er
naturlig å diskutere i sammenheng med tilsvarende av Diego Velázquez og Manet (Woll
2008, b.1, 138). Når det gjelder Det syke barn, berømmer Jens Thiis bildets ”impresjonistiske
kolorisme”, men han legger til følgende (Thiis 1907, 436):
Med al sin impressionisme har dette billede egenskaber, som
bringer tanken til at søge så langveis som til Rembrandts
tungsindige farvemystik i hans alderdoms produktion.
Et flertall forskere fra Thiis via Langaard og frem til dagens fagfolk refererer til Rembrandts
verk i sammenheng med Det syke barn (Ustvedt 2009, 33). Rembrandt var også Werenskiolds
favoritt (Werenskiold 1999, 85). Det er derfor grunnlag for å si at Munch i en viss forstand
blander det moderne med fortidskunsten, impresjonisme med Rembrandts verk, og
kombinerer dermed produktiv gjenbruk og ny erfaring.
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6. Det syke barn
6.1 ”et liv, døden gav et ansigt”
Det syke barn (1885-1886) fremstiller en ung pike, nærmest et barn, som sitter i en høyrygget
lenestol. Det bleke ansiktet og det røde håret trer frem fra den hvite puten som skjuler noe av
stolens høye og buete rygg. Et tykt, grønnlig teppe eller dyne dekker underkroppen. En
forknytt, eldre kvinne sitter noe lavere ved siden av. En rødbrun kommode og en stol er
plassert til venstre og høyre for den unge pikens føtter. På de respektive møblenes horisontale
flater står det en flakong og et glass. Det rødbrune og grønnlige danner et komplementært par.
Oker i teppet og mørkeblå toner i pikens drakt utgjør et underordnet fargepar.
Det syke barnet er vendt mot antydningen av en gråfiolett gardin til høyre. Piken og kvinnens
hender danner et kommunikativt mikrotema i komposisjonens midtpunkt, og man kan si at
bildet handler om den følelsesmessige tilknytningen mellom de to og den stemningen som
springer ut av det. Pikens gjennomsiktighet er kontrastert mot den eldre kvinnens kroppslige
tyngde.
I et brev til Jens Thiis, datert 1933, bemerker Munch følgende om Det syke barn (MM, N
3110):
Det syge barn synes jeg [Munch] er diamentralt
modsat Krohg – Det er jo helt
igjennem nervøst opkonstruert (kubistisk)
og farveopløst billede I forlengelsen av formuleringen ”opkonstruert (kubistisk) og farveopløst billede” bemerker
Leif Østby i Norges billedkunst i det nittende århundre at komposisjonen i Det syke barn er
bygget opp av flere mindre kvadrater, for eksempel den hvite puten, som gjentar verkets
nærmest kvadratiske hovedform. Diagonalene krysser i motivets sentrale punkt, det vil si der
hendene nærmer seg hverandre. ”Kubistenes senere måte å la et ’malerisk rom’ oppstå ved
planforskyvninger og fargekontraster er her genialt foregrepet”, heter det i konklusjonen
(Alsvik & Østby 1951, 374).
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I The Power of the Center. A Study of Composition in the Visual Arts setter Rudolf Arnheim
den hvite putens kvadratiske form, som blir gjentatt i maleriets ytre format, i sammenheng
med stillhet og stillstand (Arnheim 2009, 151-152):
Once again we see the square format used to symbolize a state
of stillness, outside of time. The sick girl is held immobile in her
rising, the mother in her advance – the vertical and horizontal
impulses balance and restrain each other in centric symmetry.
I Klinikkens fødsel (1963) omtaler Michel Foucault kunsten på 1800-tallet som bærer av en ny
og anderledes holdning til døden, som i motsetning til tidligere ble forstått som ”det
grundlæggende element i det specielle og særegne” (Foucault 2000, 232). Det moderne,
medisinske kunnskapsregimet la til grunn at døden ikke ligger utenfor, men tilhører livet. Det
mennesket ”som i det 19. århundrede fik tuberkulose, udfoldede i den feber, der
fremskyndede tingene og afslørede dem, den ukommunikerbare hemmelighed om sig selv.
Derfor var brystsyge af nøjaktig samme natur som kærestesorg til døden: Der var tale om
lidenskaber; et liv, døden gav et ansigt, der ikke kunne udskiftes” (Foucault 2000, 232).
Sykdomsmotivet har historisk forankring i 1600-tallets ikonografi. Både Gabriel Metsu og Jan
Steen har formulert motiviske løsninger med en sittende kvinne i en stol som hviler hodet på
en hvit pute. Denne figurkonfigurasjonen ble repetert og noe omformet i annen halvdel av
1800-tallet. En rekonvalescent som Christen Dalsgaard malte i 1870, inkluderer en høyrygget
kurvstol som den tilfrisknende piken sitter i. Andre typiske eksempler er Ernst Josephsons
Konvalescent (1881-1882) og Jenny Nyströms Konvalescenten (1884). I et notat til Jens Thiis
fra 1933 sier Munch at hans egen versjon av motivet ble malt i ”pudetiden”, og han henspiller
dermed på den hvite putens sentrale rolle som metafor for empatisk pasientbehandling og som
attributt i sykdomsmotivet (Munch, MM, N 3120).
I Krohgs Syk pike, Heyerdahls Det døende barn og Munchs Det syke barn inntar barn i noe
forskjellig alder sykerollen (ill. 10, ill. 11, ill. 28). I samtidens skjønnlitteratur og billedkunst
nyanseres situasjonsbeskrivelsen. I John Paulsens roman Moderne Damer (KristianiaBilleder) (1883) besøker den kvinnelige hovedpersonen en nær mannlig venn som er innlagt
med diagnosen tuberkulose på Rigshospitalet i Kristiania (Paulsen 1883, 212-223). I Jonas
Lies roman Kommandørens døtre (1886) dreier sluttscenen seg om en ung mor som ligger
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døende av tuberkulose i sengen. Cristóbal Rojas´ Las miseria (1886) gir en tilsvarende
løsning: en ung kvinne i sengen og en sørgende mann på en stol ved sengekanten (ill. 57).
Pablo Picassos Ciencia y caridad (1897) fremstiller en liggende syk kvinne og en lege som tar
pulsen, og en nonne som tilbyr drikke.
Munchs maleriske formulering, hvor han følger Krohg og andre skandinaviske malere med
den syke i sittende stilling, skiller seg fra den liggende versjonen. Antall personer i
sykerommet og den sosiale klasssetilhørigheten er andre variabler. I noen tilfeller er den syke
innlagt på sykehus, i andre tilfeller blir pasienten pleiet i hjemmet. Sykdommens prognose,
den syke som tilfrisknende, døende eller avdød, er en annen dimensjon. Heyerdahl inkluderer
en lege, altså ikke presten, som er symptomatisk for en mer medisinsk enn kristen innstilling
til døden. Det syke barn inneholder ingen spesifikke religiøse indikasjoner, men resignasjon
fremfor forsoning.

6.2 Signifikant form
Et mye diskutert forhold gjelder den tekniske utførelsen. Det motivdannende malinglaget er
skrapet ut, overmalt og rispet i (Müller-Westermann 2005, 23; Müller-Westermann 1991).
Flere sjikt med maling ligger helt eller delvis over hverandre, nærmest som en fri tolkning
(eller ”kreativ misforståelse”) av prinsippet ”skissen på skissen”, som Harriet Backer
anbefalte (Lange 2003, 63). Hun lærte metoden ”l´ébauche sur l´ébauche” av Léon Pelouse
under et felles opphold i Bretagne 1881-1882 (Lange 2003, 63). Metoden går ut på å skissere
motivet på lerretet, for deretter å supplere med nye, overliggende skisser, helt frem til bildet
nådde det stadium som var ønskelig.
Den tekniske løsningen korresponderer med ”det gjennomsiktige” som metafor for alvorlig
sykdom. Ikke bare pikens ansikt er gjennomsiktig, hele værelset er substansløst. Denne
beskrivelsen er i tråd med Munchs egen. I Livsfrisens tilblivelse, som Munch fikk trykket i
1928, heter det at bildet er malt om flere ganger i den hensikt å fange det første inntrykket av
gjennomsiktighet som preger dødssyke mennesker (Munch 1928, 9).
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I ”Huden som speil for selvopplevelsen (i Edvard Munchs tidlige selvportretter)”
sammenligner Iris Müller-Westermann Munchs tidlige selvportretter hva gjelder gjengivelsen
av ansiktshuden (Müller-Westermann 1991, 4-7). I de tre første selvportrettene går hudens
overflate fra glatt til ru og sår. Huden blir en metafor for selvbilde og sinnstilstand.
Resonnementet er ført videre av Hilde Bondevik og Knut Stene-Johansen. I Sykdom som
litteratur slår de fast at den tekniske utformningen i Det syke barn sammenfaller med
tematikken (Bondevik & Stene Johansen 2011, 127): ”Det er som om lerret selv har fått
tæring”. I denne tolkningen kan sykdom like mye betraktes som del av en estetikk som av en
motivkrets.

Tradisjonelt blir Det syke barn forstått som Munchs bearbeidelse av sorgreaksjoner etter
søsteren Sophies bortgang 1877. Søsteren døde av folkesykdommen tuberkulose. Som
sorgarbeid får kunstnerens erindring om hennes sykeleie og bortgang avgjørende vekt i
tolkninger. Men Gerd Woll modererer den biografiske fortolkningen. Hun konstaterer at
flertallet av Munchs malerier er ”modellstudier, portretter eller landskap, utført der og da,
uten at det er nødvendig å trekke fram situasjoner fra hans [Munchs] fortid for å forklare
dem” (Woll 2008b, 85). Woll understreker Munchs spesielle evne til å se det visuelle
potensialet i en situasjon og omgjøre dette til et uttrykksfylt maleri. Et sentralt eksempel er
Det syke barn (1885-1886). Munchs uttalelse til Jens Thiis i et notat fra 1933 støtter opp
under Wolls resonnement. Her meddeler Munch at det var like vanlig å male sykdomsbilder
på 1880-tallet som ”det var at male æbler på en duk” (Munch 1933, MM, N 3120).
Den biografiske standardforståelsen er altså at maleriet (ill. 11) gjengir et terminalt stadium av
søsteren Sophies tuberkulosesykdom, og at Munchs reaktiverte erindring om denne hendelsen
utløste de tilhørende traumatiske følelser, som ble bearbeidet i den maleriske prosessen
(Grøgaard 2013, 75). Like fullt kan man argumentere for at den avgjørende hendelse som fikk
Munch til å utføre dette verket, heller - eller i like stor grad - skyldtes møtet med Betzy
Nilsen. Munch oppdaget den kunstneriske muligheten i hennes gjennomsiktige fremtoning,
det rødlige håret og den skjære huden, og fikk henne til å sitte modell for Det syke barn, og
senere for Rødhåret pike med hvit rotte, 1886 (ill. 94), og trolig Vår, 1889 (ill. 97). Munch
malte også et portrett av Betzy Nilsen (1887). Woll mener at det var denne modellen som var
den utløsende årsak til at Munch fant ”et adekvat visuelt uttrykk for et bilde av det døende
barnet” (Woll 2008b, 86). Woll legger dessuten til at Munch anså Det syke barn som hans
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viktigste. De gangene han begrunner denne vurderingen, trekker han primært frem de tekniske
utfordringene og den formale løsningen, slik han faktisk gjør i avsnittet om Det syke barn i
Livsfrisens tilblivelse (Munch 1928, 9-10).
Wolls påpekning av Munchs tekniske innfallsvinkel til utførelsen av Det syke barn har en
parallell i Claude Monets arbeidsprosess med Camille sur son lit de mort (1879). Til Georges
Clemenceau fortalte Monet at forut for han tenkte bevisst på å fremstille den døde kvinnens
ansikt i sengen i et maleri, hans egen hustru som døde av tuberkulose, reagerte han automatisk
på fargestimuli og fargegraderinger som dødstilstanden tilførte det urørlige fysiognomiet (ill.
12). Linda Nochlin tolker dette slik (Nochlin 1971, 63):
Indeed, the pathos of the painting arises from precisely the
contrast between the objective notation of sense perceptions
which create the image and the understood context of emotional
stress under which they must have been recorded: for the act of
perception determines the imagery here.
Monets impuls til å nedtegne sanseinntrykk som overstyrer følelser, bringer det Nochlin kaller
”Realist veracity” til sin ytterste konklusjon: ”the scrupulous notation of isolated phenomena”
(Nochlin 1971, 63).
I Livfrisens tilblivelse (1928) sier Munch noe om de optiske vilkår i prosessen med å male
(Munch 1928, 9; MM, N 570):
Jeg opdaget ogsaa at mine egne øienhaar hadde virket med til
billedindtrykket. – Jeg antydet dem derfor som skygger over
billedet.
Man kan tolke utsagnet i to retninger. Den ene er at Munch så motivet gjennom tårevåte øyne
og sammenfiltrete øyevipper, som en emosjonell reaksjon (Eggum 1995, 44). Selv om de
aktuelle stripene ble dempet eller overmalt av Munch ved et senere tidspunkt, kan dagens
betraktere lett forstå den emosjonelle tolkningen (Eggum 1995, 44). En annen tolkning går ut
på at Munch mer nøkternt gjør rede for at synsfeltet som motivet dekker, er gradert og får
sterkere dybdeskarphet inn mot pikens hode, som er i overensstemmelse med hvordan man
174

faktisk ser, og at øyevipper, øyelokk samt øynenes fysiologiske beskaffenhet lett interfererer
med persepsjonen.
Som omtalt skjelner Clive Bell i Art (1914) mellom to typer følelser. Den spesielle følelse
som blir utløst når man ser på og opplever et ekte kunstverk, skiller seg fra normale,
menneskelige følelser. Et maleri som illustrerer en gitt hendelse vekker dagligdagse følelser,
som for eksempel identifikasjon, innlevelse og sympati. Bare når former og farger er satt
sammen på en særskilt måte, som Bell kaller ”significant form”, utløser verket den rette
estetiske følelse som primært handler om verkets formale aspekter.
Som eksempel på et kunstverk som utløser følelser som tilhører det daglige liv, viser Bell til
The Doctor (1891) av den engelske maleren Luke Fildes (Bell 1961, 29-39). Legen er på visitt
for å se til et sykt barn, og foreldrene befinner seg engstelige i bakgrunnen (ill. 64). Maleriet
gir en naturtro beskrivelse av situasjonen, og betrakteren kan leve seg inn i aktørenes følelser:
legens profesjonelle observasjon, foreldrenes usikkerhet og barnets feberhete tilstand. Men
Bell fraskriver The Doctor status som kunstverk, siden kunstneren kun beskriver
virkeligheten, men lar være å omforme de visuelle bestanddeler til selvstendige bærere av
estetisk opplevelse, det vil si ”signficant form”.
Når det gjelder Det syke barn, kan man si at Munch har formulert en metafor for
sykdomsopplevelse. Standardtolkningen av verket, den terminale sykdommens emosjonelle
aspekter, retter seg inn mot betrakterens umiddelbare innlevelse og identifikasjon.
Sykdommens diagnose er antydet, men vekten er primært lagt på den felles opplevelse av
sykdommens utgang. Det selvbiografiske aspektet forsterker denne tolkningen: innlevelse og
innfølelse. På den annen side kan man i tråd med hva Woll minner om, fremheve verkets
distinkte formale enheter som i henhold til Bells resonnement kan kalles signifikante. Verkets
former og farger er satt sammen på en slik måte at de, som et tillegg til sitt forestillende
innhold, utløser følelser av det slaget som Bell definerer som estetiske.
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6.3 Tolkninger
Resepsjonen av Det syke barn avdekker noen tolkningsproblemer som startet med Andreas
Auberts omtale da verket ble stilt ut første gang 1886. I artikkelen ”Kunstnernes 5te
Høstudstilling” berømmer Aubert Munchs genialitet og det aktuelle maleriets skjønnhet, men
likevel ble dommen negativ (Aubert 1886, 9/11):
Som denne ’Studie’ (!) nu er, er det kun et kasseret, halvt udskrabet
Udkast. Han [Munch] er selv blevet træt under Arbeidet. Det er en
Abort, en af de, som Zola saa glimrende har skildret i l´oeuvre.
Aubert ergret seg over at Munch ikke hadde tilstrekkelig gjennomføringskraft til å realisere
verket fullt ut. Ironiseringen skyldes at Det syke barn ikke var ført opp under denne tittelen i
Katalog over Kunstudstillingen 1886, men som ”Studie” (Woll 2008, b.1, 146). At kunstnere
anvendte tittelen Studie når de ønsket at verket skulle bli oppfattet slik, syntes Aubert var
greit, men han fant det utfordrende når malere overhodet ikke tok hensyn til sjangermessige
kategorier og estetiske spilleregler (Aubert 1882, 11/1).
Aubert henviser til Émile Zolas kunstnerroman L´Oeuvre (1886), som handler om en
impresjonistisk maler som går sosialt og kunstnerisk til grunne, fordi han ikke greier å
formulere sin estetiske visjon (Schapiro 1997, 282). Han blir monoman og tar sitt eget liv.
Etter begravelsen kommenterer to venner samtidens kunst og kunstnere. De to snakker om at
alle malere ble hengende ved skissene og de hastverkspregede inntrykkene, og ingen hadde
tilstrekkelig talent og gjennomføringsvilje til å realisere den moderne teknikken i et definitivt
verk. Den kunstneren som skulle utføre det autoritative kunstverket, ”Mesterverket”, var ikke
ennå født. Men før eller siden måtte den utvalgte tre inn på kunstscenen. I den franske
utgaven av romanen fra 1886 svarer den ene av vennene tvilende med å si at det skjer at livet
selv ”aborterer” (Zola 1886a, 486). Da Aubert anvendte ordet ”abort”, i tråd med Zolas
romantekst som kritiserer impresjonistene, siktet han til Munchs tendens til å avslutte et verk
før det etter hans og flere sentrale maleres oppfatning var sluttført.
Våren 1874 skrev Stéphane Mallarmé en artikkel til forsvar for Édouard Manet. I ”Le jury de
peinture pour 1874 et M. Manet”, som ble publisert i La Renaissance littéraire et artistique,
kritiserer han Salongens jury for usaklighet (Hamilton 1954, 181-187). Av de tre maleriene

176

som Manet hadde sendt inn til Salongen dette året, ble kun ett antatt: Le chemin de fer (18721873). Mallarmé var opptatt av at Manets malerier ble oppfattet som ”uferdige”, og han spør
om hvilke kriterier som måtte innfris for at juryen skulle kunne bedømme et maleri som
”ferdig”. Juryen konkluderte aldri med at et innsendt maleri i akademisk stil var alt for
”ferdig”, det vil si overlesset med minutiøse beskrivelser. Som i Paris ble ferdighetskriteriet et
av de mest sentrale diskusjonstemaene i Kristianias kunstmiljø i Munchs ungdomsår.
Blant malerne dreide ordskiftet seg om de preliminære stadiene frem mot det endelige verk,
og om den estetiske status som disse forarbeidene skulle bli tilkjent. I samtidens språkbruk
skjelnet man mellom ”Studie og Billede” (Aubert 1881, 3/11). Mens man tidligere
differensierte nokså skarpt mellom forarbeid og sluttført maleri, ble denne distinksjonen
dempet eller relativisert i 1880-årene, noe som utløste prinsipielle og til dels hissige
diskusjoner. På Høstutstillingen 1885 stilte Munch ut Karl Jensen-Hjell (1885), (ill. 9).
Aubert så positive verdier i maleriet, men han forventet at Munch en dag ville stille ut et
”færdigt verk” som kunne innfri ”hvad skissen loved” (Aubert 1885, 580).
Historisk sett forholdt de forberedende studiene i oljeteknikk, på fransk kalt esquisse og étude,
seg til det endelige maleriet, på fransk kalt tableau. Det dreide seg om stadier frem mot det
utstillingsferdige maleriet. John House definerer de aktuelle franske termenes bruksområder i
Impressionism. Paint and Politics (House 2004, 46-48). Ébauche ble anvendt om de initiale
påføringer av maling. Esquisse eller pochade refererer til en hurtig malt helhetskomposisjon,
mens étude betegner en detaljstudie. En atmosfærisk effekt fikk betegnelsen impression,
eksempelvis Claude Monets Impression. Soleil levant (1872).
På Salongen 1869 stilte Auguste Renoir ut et maleri som i katalogen ble innskrevet som ”En
été; étude” (House 2004, 48). Munch gjorde det samme med Det syke barn. I
Høstutstillingens katalog ble det oppført med tittelen ”Studie” (Woll 2008, b.1, 146).
Anvendelsen av en teknisk term som egentlig indikerte et stadium i arbeidsprosessen, kan
tolkes som en ideologisk markør for et moderne, fransk kunstsyn (Aubert 1888, 10/12).
Et annet diskusjonstema gjelder hvorvidt Det syke barn kan sies å ha ekspressive kjennetegn.
Ingrid Langaard legger til grunn at Det syke barn rettferdiggjør Munchs ”plass som den første
ekspresjonist i vår moderne malerkunst” (Langaard 1960, 32). I Edvard Munch. Modningsår
sammenligner hun Munchs verk med hva Paul Gauguin og Vincent van Gogh malte på
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samme tidspunkt, og hun konkluderer med at Munch var en forløper som brøt med det
naturrealistiske konseptet og skapte sitt første ekspressive maleri 1885-1886 (Langaard 1960,
27):
Det syke barn er med andre ord det første ekspressive bilde Munch har
malt.
Langaards tolkning er i samsvar med Munchs egne tilbakeskuende betraktninger om Det syke
barn som han noterte ned mellom 1927 og 1933 (MM, N 122):
Jeg måtte søge udtryk for
hva bevæget mit sind –
[…]
Det første brud med impresionismen var
det syge barn – Jeg søgte udtrykket (expresionisme)
Arne Eggum støtter denne tolkningen. I Munch og fotografi er et av premissene, som Eggum
legger til grunn, at Munch formulerte en ekspresjonistisk teori i 1880-årene (Eggum 1987, 3637). Og i monografien om Munchs kunst skriver Eggum at Det syke barn er så uttrykksladet
at det neppe kunne skapes ”uten at kunstneren, i alle fall for seg selv, hadde formulert ansatser
til en eksistensiell ekspresjonistisk estetikk” (Eggum 1995, 44).
Det er all grunn til å fremheve det aktuelle maleriets emosjonelle uttrykk og spesielle
formspråk som klart avviker fra samtidens forventninger med hensyn til ferdigstillelse. På den
annen side kan man lett falle inn i anakronistiske tolkningsbaner ved å definere det aktuelle
maleriet som Munchs første ekspressive kunstverk eller tolke det i lys av kubismens
formforskyvninger. Øivind Storm Bjerke skriver i ”Edvard Munch, The Sick Child: form as
content” at ekspresjonismeerklæringen av Det syke barn er et eksempel på
tilpasningshistorikk som gir Munchs sene utsagn om egen kunst tilbakevirkende kraft: ”Jeg
[Munch] søgte udtrykket (expresionisme)” (Bjerke 2006, 82; MM, N 122).
I innledningen ble det anført at Det syke barn for så vidt tilfredsstiller Gabriel P. Weisbergs
definisjon av realismen: det vil si tilnærming til hollandsk ikonografi og sosial innlevelse
(Weisberg 1980, 1). Det må likevel erkjennes at Det syke barn er formgitt i et visuelt språk
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som på flere målepunkter avviker både fra realisme, stoffmaleri og dekomponerende teknikk.
Alternativt, og i kronologisk forstand, kan man sette Det syke barn i sammenheng med Georg
Nordensvans periodisering av impresjonismen. I 1883 publiserte Nordensvan en artikkel i Ny
Illustrerad Tidning med tittelen ”Impressionism”. Her konstaterer han at impresjonistene
utgjorde en gruppe malere som praktiserte en teknikk som skilte dem fra flertallet.
Impresjonistene legger fargene ublandet på lerretet, og det impresjonistisk maleri består
utelukkende av fargeflekker og -prikker. Formålet med denne type teknikk er i henhold til
Nordensvan ”att åtegifva intet annat än ögonblickets intryck” (Nordensvan 1883, 172).
Ni år senere publiserte Nordensvan boken Svensk konst och svenska konstnärer i nittonde
århundradet. Her skjelner han mellom en eldre og en yngre generasjon impresjonister. Den
yngste generasjonen strebet ikke etter å gjengi det umiddelbare, momentane inntrykk
(”impression vierge”). Disse malernes mål var å skildre ”verkelighetens yttre men också dess
väsen (’esprit des choses’)” (Nordensvan 1892, 592-594).
I tilbakeskuende perspektiv karakteriserte Munch Det syke barn som ”farveopløst”, men også
som et ”brud med impresionismen”, og at han i dette kunstverket ”søgte udtrykket” (MM, N
3110, MM, N 122). Munchs kompliserte prosjekt, som han språklig fanger inn i de siterte
partiene, er tatt opp kunsthistorisk av Oscar Reuterswärd. I Impressionisterna inför publik och
kritik eksemplifiserer han den impresjonistiske uttrykksstilen ved å henvise til malerier av
Claude Monet og Berthe Morisot (Reuterswärd 1952b, 171). Et maleri av Monet som både
kan gjelde som impresjonistisk og ekspressivt, er La plage à Pourville, soleil couchant (ill.
13), (Aubert 1883, 21/12). Denne uttrykksstilen finner man utviklet videre av Munch i den
forrevne himmelen i Syk stemning ved solnedgang. Fortvilelse, 1892, (ill. 54).
Impresjonismen sprang frem fra naturalismens faktuelle orientering, og i denne forstand kan
man si at impresjonismen bestod av en analyse av persepsjonsvilkår. På den annen side
innebar impresjonismen en subjektiv dreining som foregrep symbolisme og ekspresjonisme
(Williams 2004, 134). I det man inkluderer at et impresjonistisk maleri kan involvere et
visuelt uttrykk som utløses av hva kunstneren har foran seg, faller det lettere å akseptere og
plassere kunsthistorisk at impresjonismen også kan fungere som uttrykksstil, som var den
variant av impresjonisme som Munchs primært praktiserte. Det gjelder ikke minst Det syke
barn.
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De to sykdomsbildene Det syke barn og Vår er forskjellige på flere vis. I Det syke barn
eksperimenterte Munch med det kunstneriske medium. Sykdomstemaet blir ikke beskrevet
som en ytre hendelse, men formidles som opplevelse. Vår er et naturalistisk illusjonsmaleri
som konkretiserer sykdomssituasjonen. Denne forskjellen kan utdypes med henvisning til
begrepet ”constitutive blanks” som Wolfgang Kemp introduserer i ”Death at Work: A Case
Study on Constitutive Blanks in Nineteenth-Century Painting” (Kemp 1985, 108-109).
Kemps eksempel er Léon Gérômes verk La mort du Maréchal Ney (1868). Dette maleriet
fremstiller liket av marskalken som ligger utstrakt på bakken, muren bak ham med merker
etter kuler som har rikosjert og eksekusjonspeletongen som er på vei bort i sluttet orden. I et
deskriptivt maleri som dette, ligger det visuell informasjon spredt om i billedfeltet som
betrakteren kan koble sammen i en handlingskjede som utspiller seg over tid i rommet: det
som skjedde før henrettelsen, henrettelsen og det tidsaspektet som maleriet faktisk viser.
Kemp minner om at et narrativt maleri inneholder tilsynelatende underkommuniserte detaljer,
en slags ”tomme områder”, som støtter opp om handlingens utfoldelse langs tidsaksen og i
rommet.
I Munchs malerier er denne mekanismen virksom i flere malerier, for eksempel i Morgen (ill.
7) og Musikken på Karl Johan (ill. 16). I Morgen sitter en meditativ kvinne på sengekanten,
men strømpen hun holder i høyre hånd, varsler om at den absorberte tilstanden snart skal gå
over i huslig aktivitet. I Musikken på Karl Johan ser betrakteren det militære korpset som
spiller og samtidig marsjerer oppover gaten i retning Slottet, og betrakteren kan lett slutte seg
til at korpset suksessivt vil passere vanndammene i gatelegemet og deretter forsvinne ut av
billedfeltet.
I Vår er sykdommens utgang gitt to muligheter (ill. 97). Det blodflekkete lommetørklet tyder
på at sykdomssituasjonen er uavklart, men det lysfylte vinduet med blomstrende potteplanter
peker i retning av helbredelse. I henhold til Thiis tematiserer Vår ”reconvalescenten ved det
åbne vindu” (Thiis 1907, 416). Et fortellende element, gardinen som blir blåst ut som et seil,
varsler at våren er i anmarsj. Den eldre kvinnen strikker. Det syke barn dveler på en helt
annen måte ved det tidløse og oppslukte. Man kan si at redegjørelsen for rom og tid i Vår er
diskursiv, mens tilsvarende i Det syke barn er intuitiv.
Det syke barn og Vår, utført 1885-1886 og 1889, demonstrerer at Munchs utvikling som
maler ikke var rettlinjet. Han prøvde ut flere muligheter samtidig. Vår kan dessuten bli
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betraktet som et slags ”resepsjonsstykke”, som dokumenterte at han behersket samtidens
konsensusstil: juste milieu. Det ble belønnet med tildeling av Statens kunstnerstipend. Som et
innspill til konsensussmaken, med positiv mottagelse av anmelderkorpset, danner Vår en
oppsummering av Munchs kompetansenivå rett før reisen til Paris og studiene hos Léon
Bonnat (Woll 2008, b.1, 178).
Vår demonstrerer Munchs beherskelse av de tekniske virkemidler som må implementeres for
å oppnå illusjon av romlig dybde (Kemp 1990, 241). Et første moment er distribusjon av lys
og skygge. Dagslyset skinner skarpt inn gjennom vindusglassene, delvis noe dempet av de
hvite tyllgardinene. Lyset går dermed mer eller mindre parallelt med bakveggen og
hovedretningen i motivet. Det dannes høylys på den siden av det vertikale skatollet som
vender mot lyskilden. Videre er det høylys på deler av puten som piken hviler hodet på, på
ansiktet og skulderen til den eldre kvinnen og på garnnøstet som ligger på bordflaten.
Tydelige slagskygger oppstår der gjenstandene står i veien for det innfallende lyset.
Garnnøstet, skatollet og ryggen til kvinnen kaster mørke skygger som danner striper eller felt i
omgivelsen. Mellom slagskygger og høylys er lyset modellert i graderinger for å oppnå volum
og illusjon av tre dimensjoner, som i vannkaraffelen og glasset. Et annet moment er den
relative skaleringen av gjenstander. Garnnøste og karaffel, hender og hoder, potteplanter og
vinduskarmer er tilpasset hverandre med hensyn til størrelse og plassering. En fast målestokk
gjelder også den perspektiviske uttegningen av rommets dybde og forkortningen av
bordflatens runde plate. Et siste moment gjelde atmosfæren, fargenes innbyrdes lysfordeling
og fargegjengivelsen, som samler motivet i et helhetlig uttrykk.
Omarbeidelsen av eller avviket fra de omtalte virkemidlene, som blir påfallende i Munchs
arbeider fra og med 1889, indikerer hans distansering fra naturalismens illusjonisme. Det syke
barn kan tolkes inn i Munchs utviklingsprosess, som ikke var rettlinjet, men beveget seg i
bølger.

6.4 En troc
I Patterns of Intention. On the Historical Explanation of Pictures introduserer Michael
Baxandall en tolkningsmodell som rekonstruerer interaksjonen mellom de ulike momentene
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som inngår i produksjonen av et maleri (Baxandall 1985, 41-73). Kunstneren stiller seg selv et
spørsmål eller blir konfrontert med et problem i en gitt situasjon. Kunstneren responderer på
den generelle problemstillingen, som Baxandall kaller Charge. For en maler består Charge i å
skape et bilde som har visuell interesse. I motsetning til en bruksgjenstand som har en
praktisk funksjon, påligger det et maleri som kunstnerisk objekt å vekke en annen type visuell
fascinasjon. Charge er å forstå som bredspektret, mens Brief innebærer spesifisering av
Charge. Brief består av de elementer som inngår i aktørens bestrebelse på å realisere Charge,
det vil si de anvendte ressurser. Til produksjonen av et maleri velger kunstneren blant flere
foreliggende muligheter hva angår teknikk, format, motiv og stil. De ressurser det er snakk
om, finnes i generell forstand som latente eller manifeste valgmuligheter i den kulturelle
konteksten. Kulturkonteksten leverer ikke bare valgenes premisser, men er med på å generere
problemet og forventningen (Charge) i første instans. Kunstverket gir dermed svaret på det
spørsmålet som maleren stiller seg eller blir stilt, mens produksjonen av maleriet inkluderer
valg av ressurser blant flere alternativer som finnes i kulturkonteksten, og som
problemløsningen må trekke på.
Den kulturelle konteksten som en maler befinner seg i sammen med publikum og andre
kunstnere, danner et marked. I markedet byttes varer og tjenester. Men til forskjell fra
markedet som omsetter varer og tjenester i en økonomisk syklus, utveksles det i det markedet
Baxandall forestiller seg, ideer og motiver, smakspreferanser og formspråk, anerkjennelse og
kritikk. Dette markedet kaller Baxandall i analogi med de ordinære markedsplasser for troc
(etter de parisiske butikker som har byttehandel av brukte ting som forretningskonsept). En
maler som bytter stil eller motiv med en annen kunstner, eller utveksler ideer med en forfatter
eller kritiker, er en troc med vedkommende.
Markedet har ingen mulighet til å etterspørre en bestemt malerisk løsning. Markedet
artikulerer ikke eksakte forventninger eller bestillinger, men gir generiske signaler.
Relasjonen mellom markedsforventninger og malerisk løsning er av en slik art at den utvider
kunstnerens rom til å manøvrere og presisere sitt oppdrag. I en gitt historisk situasjon
foreligger det et utvalg av maleriske løsninger som potensielle muligheter, men initiativet til å
skape noe nytt på grunnlag av foreliggende realiserte eksempler ligger hos maleren. Men
oppgaveløsningen støter gjerne på motstand fra institusjonene. Den interfererende motstand
utøves av utdanningssystemet, utstillingsinstitusjoner og avisenes kunstkritikk.
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Munchs maleri Det syke barn kan bli betraktet som svar på et spørsmål eller en
problemstilling som samtidens marked formulerte i generelle vendinger. Krohg var Munchs
kollega, venn og mentor. Forbindelsen de to imellom var frem mot 1892 kongruent i
kunstnerisk og vennskapelig forstand. Krohg og Munch var en troc. Krohg forsvarte Det syke
barn. Etter at bildet ble vist på Høstutstillingen 1886, gav Munch det til Krohg. Som gave
beholdt Krohg maleriet noen år, men leverte det i 1893 tilbake til Munch for at han skulle
kunne selge det og tjene litt penger, noe som også skjedde. Men verket kom i 1895 via en
byttehandel nok engang i familien Krohgs eie, før det etter enda et eierskifte til slutt havnet i
Nasjonalgalleriet (Skedsmo 1985, 184).
I Om den bildende kunst som led i kulturbevægelsen (mars 1886) etterlyser Krohg
samtidskunst som kan kalles impresjonistisk. Krohg gir en generell definisjon av
impresjonisme. Den nye kunst utmerker seg ved å forkaste regler og autoriteter. Kunstneren
bør stole på sine subjektive sansninger og erfaringer. Krohg kunne ikke bestille maleriet Det
syke barn. Derimot formulerte han et problem som i generisk forstand signaliserte en malerisk
løsning i retning av hva som ble resultatet. Munch oppfattet oppdraget, valgte virkemidler og
utførte det. Munchs maleri er samtidig et tilsvar til Krohgs tilsvarende motiv Syk pike (18801881). Forskjellen mellom de to løsningene er at Krohgs verk er et realistisk/naturalistisk
stoffmaleri, mens Munchs versjon er mer flatepreget og uttrykksmessig eksperimentelt. Krogh
besvarte Munchs fullførte oppdrag med å skrive flere innsiktsfulle artikler om kunsten til sin
yngre kollega og venn.
Krohg og Munch fortsatte å være i gjensidig dialog frem mot reisen til Berlin. Derimot delte
ikke Andreas Aubert dette fellesskapet. Han syntes ikke Det syke barn tilfredsstilte
ferdighetskriteriet. Og i denne negative vurderingen stod Aubert ikke alene, for også Hans
Jæger mislikte Det syke barns uferdige preg. I avisen Dagen for 20. oktober 1886 skriver han
følgende (Næss 2004, 74-75): ”Munch, Munch! ikke flere slike Billeder”. I motsetning til
Krohg, var Aubert og Jæger ikke en troc med Munch.
Samme år som Det syke barn ble stilt ut, ble som tidligere nevnt et annet av Munchs malerier
refusert av Kunstforeningen, og flere avisanmeldere stilte seg negative til Munchs formspråk
som man oppfattet som sjuskete. Kunstforeningen var som institusjon ikke på linje med
Munch, heller ikke diverse kritikere og kolleger. Derimot var Krohg til stede som makker.
Bortsett fra noen få av Munchs nærmeste generasjonsfeller tror Thiis ”at der var ingen som
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virkelig forstod ham [Munch], uten til en viss grad Chr. Krohg med sin impulsive
fordomsfrihet” (Thiis 1933, 143).
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7. Sensibilitet og subjektivisme
7.1 Stemningsmaleri
Sommeren 1886 bosatte en gruppe malere seg på Fleskum. Gårdsbruket Fleskum ligger ved
Dæli-vannet rett under Kolsås, en av de største kollene i det kuperte kulturlandskapet som
utgjør kommunen Bærum. Gruppen dannet i kunstsosiologisk forstand et arbeidsfellesskap
som man benevner som kunstnerkoloni. Lignende bokollektiv som baserte seg på kollegialt
samvær og arbeid, var kjent fra Grez-sur-Loing, syd for Fontainebleau, hvor særlig svenske
og norske kunstnere satte hverandre i stevne for kortere eller lengre tidsrom, spesielt i første
halvdel av 1880-årene (Gunnarsson 2015, 20). St. Ives i Cornwall og Skagen er andre
småsteder som i 1880-årene tiltrakk seg nordiske malere (Mørstad 2004a, 12-32).
De som deltok på Fleskum, var omtrent på samme alder, og de kjente hverandre godt fra
studietiden i München og senere opphold i Paris. Gruppen bestod av Harriet Backer, Kitty
Kielland, Gerhard Munthe, Eilif Peterssen, Christian Skredsvig og Erik Werenskiold. De seks
malerne arbeidet individuelt, men et flertall konsentrerte seg om naturskildringer, primært
landskapsmotiver hvor lysreflekser i vannflaten, de omkringliggende åsene og den stedlige
vegetasjon i natur- og kulturlandskapet langs vannets bredder spiller en hovedrolle.
Skumringstimens lys, ofte kalt ”blåtimen”, og den tilhørende dempede fargeholdning,
kjennetegner flere av de maleriene som ble utført denne sommeren og stilt ut på årets
Høstutstilling. Både Kielland og Peterssen sendte inn bilder med tittelen Sommernatt, mens
Skredsvig brukte tittelen Sankthansaften (ill. 31). Aubert, som anmeldte utstillingen i
Morgenbladet, hevder at fellesnevneren for de nevnte maleriene var ”det blaa i Totaltonen”
(Aubert 1886, 4/11).
Etter mønster av Fleskum-malerne benyttet Munch tittelen ”Sommernatt” eller tilsvarende på
flere malerier. Forskere som Marit Werenskiold poengterer at Fleskum-kretsens billedsyn
danner en vesentlig forutsetning for de verkene med aften- og nattstemninger som Munch
malte fra og med de siste årene av 1880-tallet og utover på 1890-tallet (Werenskiold 1988, 2).
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I ettertid betrakter man den kunstneriske produksjonen på Fleskum som opptakt til den
nyromantiske vendingen som fant sted i norsk billedkunst omkring 1890, og som innebar en
reaksjon mot positivisme og naturalistisk tendenskunst. Marit Lange har påvist hvordan den
franske maler Pierre Puvis de Chavannes´ monumentalmaleri var premissgivende for
skildringen av sommernattsmotivet (Lange 2005, 83). Hun argumenterer for at Peterssens
Sommernatt (1886) har ”transponert en billedidé fra Puvis de Chavannes´ berømte Bois Sacré
(1884) til en ekte opplevelse av norsk natur” (Larsen & Bjerkhof 2006, 256). Som i Bois
Sacré danner den speilende vannflaten, hos de norske malerne Dælivannet, det sentrale
innholdsmessige poeng, nemlig kreativitetens kilde.
Puvis de Chavannes utførte monumentale veggutsmykninger til offentlige bygninger,
eksempelvis til Musée des beaux-arts, Lyon, og Sorbonnes amfiteater, som ble åpnet offisielt i
august 1889. Samme kunstners monumentalkunst var tilgjengelig i Panthéon. Men Puvis de
Chavannes utførte dessuten mindre versjoner av de monumentale veggfeltene, og stilte disse
ut på Salongen eller andre ustillinger.
I informasjonsheftet The Art Student in Paris, som ble publisert i 1887 av Boston Art Students
Association, blir det opplyst at Léon Bonnat, Pierre Puvis de Chavannes og Alfred Roll var
lærere ved den private kunstskolen ”School of Drawing and Painting” med adresse 85 rue
Ampère (The Art Student in Paris 1887, 37). Denne undervisningsinstitusjonen ble besøkt av
mange skandinaviske malere fra og med 1870-årene. Flere norske malere, kvinner som menn,
oppsøkte skolen eller ble undervist av skolens lærere på andre steder. Puvis de Chavannes´
positive renommé er derfor en kjennsgjerning. Den franske malerens popularitet blant unge
norske kunstnere finnes dokumentert i et maleri av Munchs jevnaldrende venn Karl JensenHjell (ill. 65). Han har inkludert Bois Sacré som bakgrunnsmotiv, som et bilde-i-bilde, i Ved
vinduet (kunstneren Kalle Løchen), (1887).
I 1886 og i årene som fulgte, søkte norske malere etter alternativer til det deskriptive: detaljog nåtidsorientert naturalisme eller friluftsmaleri. Derfor ble Puvis de Chavannes´ verk en
viktig referanse. Hans kunst kunne tjene som modell med hensyn til flateaksentuering,
koloristisk økonomisering og geometrisk forenkling. Puvis de Chavannes arbeidet etter det
dekorative prinsipp. I Norske malere og billedhuggere definerer Thiis dette prinsippet slik
(Thiis 1907, 88): ”et maleri er en malet væg, som aldrig må bringe væggen helt i glemme”.
Illusjonisme som ”slår hul på væggen”, for å bruke formuleringen til Thiis, var noe Puvis de
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Chavannes unngikk (Thiis 1907, 88). Norske malere ble dessuten fascinert av Puvis de
Chavannes´ utradisjonelle allegorier, og at verkene hans ikke dreier om spesifiserte
handlinger, men uspesifiserte situasjoner og stemninger. Puvis de Chavannes beviste at det
ikke var nødvendig å frata de avbildete gjenstander deres figurative gjenkjennbarhet for å
formidle et oversanselig innhold.
Veierland ved Tønsberg (1887) eksemplifiserer en annen impuls som viser bort fra det
dagklare og virkelighetsnære. I dette verket har Munch valgt ut et landskap fra øya Veierland
i Tønsberg-fjorden (ill. 95). Høydeformat og høy horisontlinje har sin parallell hos
skandinaviske kollegers malerier, som ble utført i Grez-sur-Loing, eksempelvis Karl
Nordströms Trädgårdsmotiv från Grez (1884). Til dette moderne konseptet hører de hvite
blomstene som Munch har satt inn i forgrunnen. En sti løper mot horisontlinjen med en
gulaktig eng på den ene siden og et stengjerde på den annen. Munch skildrer sommerkvelden
som en vedvarende stemning i tråd med Fleskum-maleriets naturoppfatning. De siste
solstråler treffer de hvite blomstene, samtidig som månen med sitt bleke lys stiger på
himmelen. Munch har risset med penselens spisse ende i de pastose malinglagene, og
overgangen mellom fargelagene er diffus. Landskapet er oppfattet som et kontinuerlig løp
uten den inndeling av billedrommet i soner som er vanlig i det akademiske maleri: forgrunn,
mellomgrunn og bakgrunn.
Maleren Richard Bergh var tidlig ute med en definisjon av stemningsmaleriet. I en artikkel
med tittelen ”Karl Nordström och det moderna stämningslandskapet” (1896) sier han følgende
(Bergh 1908, 126):
Instinktivt söker stämningsmålaren en belysning, en naturstämning, en
nejd, bakom vilka han kan förlägga en ande, hvilken äger hans egens
själs kval och fröjder, dess ljusa eller mörka drömmar.
Dessuten introduserer Bergh et i samtiden velkjent sitat, nemlig ”Hvarje landskap är ett
själstillstånd” (”Tout paysage est un état de l´âme”), (Bergh 1908, 127). Sitatet stammer fra
filosofen Henri-Frédéric Amiels Fragments d´un journal intime, 1884 (Amiel 1925, 30-31).
På grunnlag av Amiels aforisme resonnerer Bergh videre om ”själsstämningar” som danner
motstykket til materialismen og de teknisk-vitenskapelige fremskritt i det moderne samfunn.
Slike stemninger ”ha i musiken och landskapskonsten funnit just det icke handgripliga, det
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obestämbara uttryck de behöfva för att bli lefvande, förnimbara i vårt medvetande” (Bergh
1908, 127). Musikk og landskapsmaleri blir holdt på et vagt og depresisert nivå, mens andre
kunstneriske medier eller motivkategorier blir alt for konkrete i sitt uttrykk.
Med landskapsmotivet Veierland ved Tønsberg fastholder Munch en belysning og et landskap
som danner klangbunn for stemningsliv. Maleriet danner dermed et eksempel på ”det
moderna stämningslandskapet”, som i henhold til Bergh formidler ”själsstämningar” (Bergh
1908, 126-127).
I essayet ”Om övferdrifternas nödvändighet i konsten” (1886) introduserer Richard Bergh
ideen om det ubevisste, som han plukket opp via lesning av franske kunstfilosofer (Facos
1998, 106). Maleren skal alltid være drevet av en subjektiv tilnærming til fenomenene som
resulterer i ”egendomligheter och öfverdrifter” (Bergh 1908, 4). Overdrivelser, avviket fra
”ett fullständigt fotografiskt objektiv”, er uttrykk for den individuelle respons av emosjonell
art (Bergh 1908, 3). Oppgaven består i å tolke naturen (Bergh 1908, 3). Bildet er slik forstått,
hevder Margaretha Rossholm i Sagan i Nordisk Sekelskifteskonst, et budskap fra sjel til sjel
(Rossholm1974, 10-11).

7.2 Japanisme
I Berlin som tysk Rigshovedstad (1885) kommenterer Georg Brandes samtidens interesse for
japanske fargetresnitt og kunsthåndverk. I kapitlet ”Japanesisk og impressionistisk Kunst”
konstaterer Brandes dette (Brandes 1885, 435):
Blandt den opvoxende Generation af Kunstnere i Berlin som i Paris er
der neppe nogen af de Bedre, som ikke villigt tilstaar, hvor meget han
har lært af Japanesernes Natursans og dekorative Blikk.
Bemerkningen til Brandes er i samsvar med hva andre observatører meldte om. Den franske
kritikeren Théodore Duret kommenterer i Les peintres impressionistes, at da de illustrerte
japanske bøkene og grafiske mappene ble introdusert i Paris, fikk impresjonistiske malere
”Mod til at slaa sit Staffeli op ved en Elvebred og sammenstille paa Lærredet et dristig rødt
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Tag, en hvid Mur, en grøn Poppel, en gul Vej og blaat Vand” (Aubert 1888, 682; Duret 1878,
13). Duret, som besøkte Skredsvig og Werenskiold i Kristiania sommeren 1890, var en ivrig
samler av japansk kunst (Thomsen 1995, 89).
I Japansk Malerkunst. Med talrige Illustrationer i Træsnit (1885) skriver Karl Madsen at
samtidens malerkunst tenderte mot å ”efterligne de japanske Billeders lette og lyse
Farveholdning og effektfulde Kompositioner” (Madsen 1885, 10). Dessuten anfører han at
europeisk kunst som er utpreget moderne, står i et læringsforhold til det japanske. Temaet
innflydelse og forståelsen av hva de japanske tresnittene representerte som læringsincentiv for
impresjonister og andre malere som hadde tilhold i Paris, er blant de sentrale
problemstillinger som forskere reiser i noen av de monografier som er publisert om emnet
(Adams 1983, 495-502).
Det kan dokumenteres at de malerne som samlet seg på Fleskum sommeren 1886, hadde
faglig innsikt i japansk kunst og kunsthåndverk (Thomsen 1995, 89). I et portrett av en ung
pike (Ingeborg Motzfeldt, 1882) har Eilif Peterssen inkludert et hefte med japanske tresnitt
som piken holder i hendene (Kokkin 2002, 70). I en omtale av Skredsvigs separatutstilling
høsten 1886 fremhever Aubert noen blomstermotiver, ”tildels i japanesisk Smag” (Aubert
1886, 12/10). Skredsvig og Werenskiold hadde pesonlig kontakt med Louis Gonse som i 1883
publiserte L´Art Japonais (Halén 1994, 79; Thomsen 1995, 89).
På bakgrunn av sosiale nettverk, publikasjoner og utstillinger er det samlet sett sannsynlig at
Munch fikk anledning til å studere japanske fargetresnitt i 1880-årene (Nordkvelle 2010, 4047). I Paris forelå muligheten til å skaffe seg førstehånds kjennskap til japansk kunst, for
eksempel på Verdensutstillingen 1889. I april 1890 åpnet en annen utstilling med japanske
kulturprodukter i lokalene til École Nationale des Beaux-Arts (Japonisme 1975, 53-55;
Silberman 1989, 179-180). Håndbøker og andre typer publikasjoner, som omtalte eller
reproduserte japanske arbeider på papir, fantes det mange av i samtidens biblioteker og
bokhandlere (Wærn 1890, 477). Biblioteket på Kunstindustrimuseet i Kristiania hadde siden
1882 hatt japanske billedbøker, med illustrasjoner av blant andre Hokusais verker, i sine
samlinger (Halén 1994, 78). Tidsskriftet Le Japon artistique inneholdt illustrasjoner, og i
1891 publiserte Edmond de Goncourt boken Outamaro, le peintre des maisons vertes.
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Flere forskere er samstemte i at enkelte norske og svenske malere integrerte kompositoriske
eller motiviske trekk fra japanske tresnitt (Halén 1994, 77-79). Det gjelder eksempelvis
tendensen til å avskjære motivet med konsentrasjon om del fremfor helhet og plassere figurer
kloss opp mot billedplanet (Nordensvan 1928, 264). I Nötskrikor (1886) har Bruno Liljefors
satt en gren tett opp mot forgrunnsplanet og denne står dermed i uthevet kontrast til
landskapet i bakgrunnen. Fuglene befinner seg i silhuett mot den lyse himmelen; betrakterens
blikkretning følger deres bevegelsesmønster og luftige flukt (Gunnarsson 1986, 18-19).
To andre særtrekk ble også mye benyttet av norske malere, nemlig høy horisont og en
diagonal som løper gjennom hele motivet. Slike elementer kan man observere i Eilif
Peterssens Sommernatt (1886) og Erik Werenskiolds Opprenskning av et dike (1886).
Christian og Oda Krohg innlemmet gjenstander av japansk eller østasiatisk opprinnelse i
enkelte malerier, henholdsvis en parasoll i Et hjørne i mitt atelier (1885) og en papirlykt i Oda
Krohgs pastell Japansk lykt (1886). I Interiør med kunstnerens hustru skrivende ved et
bord/Interiør fra Brøndums Hotel, Skagen (1888) har Krohg malt inn et japansk fargetresnitt.
Det er hengt opp på veggen i hotellrommet (Mørstad 1992, 234-235).
I ”Bruno Liljefors och japonismen” anfører Torsten Gunnarsson følgende vurdering angående
vektforholdet mellom japanske fargetresnitt og de modernistiske kunstretninger mot slutten av
det 19. århundre (Gunnarsson 1986, 17):
I själva verket kan de flesta drag som bryter mot den äldre
västerländska traditionen inom impressionismen og
postimpressionismen ledas tillbaka till dessa japanska förebilder
[Hiroshige og Hokusai]. Det gäller de nye djärva bildutsnitten,
ytmässigheten, stiliseringen och det ”uppvikta” perspektivet, t
ex hos Gauguin och van Gogh.
Noe av det mest fremtredende ved japanske tresnitt er kontrast mellom nær og fjern,
flatekarakter og aksentuerte, ofte svungne linjer eller en diagonal som går fra nedre høyre
hjørne til øvre venstre, eller omvendt. Hiroshige anvender diagonalen som kompositorisk
virkemiddel i flere tresnitt, som man finner gjentatt hos franske malere, for eksempel i bilder
av Émile Bernard (ill. 60; Wichmann 1981, 221-222). Diagonalen lar seg også identifisere i
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Munchs arbeider. I Musikken på Karl Johan (1889) opptrer den typiske kontrasten mellom
forgrunnsfigurer og gaten som løper som en diagonal mot en detaljløs og flatepreget bakgrunn
(ill. 16). Aften. Melankoli (1891) har krumt løpende strandlinje og flatekarakter (ill. 20). Man
kan også observere asymmetri og høy horisont (det ”uppvikta” perspektivet). I Aften.
Melankoli og Melankoli er dessuten en mannsfigur trykket opp mot billedplanet i nedre høyre
hjørne som driver opp avstanden til det som foregår i bakgrunnen, som en dimensjonskontrast
(ill. 104).
Den japanske hengende billedrull, kjent som kakemono-e, har et spesielt smalt format som
skiller seg markant fra det rektangulære formatet som mange europeiske malere vanligvis
foretrakk (Wichmann 1981, 170). Det høysmale formatet ble benyttet av franske
impresjonister, og to av Munchs malerier kan drøftes opp mot denne praksis, nemlig
Trefoldighetskirkens kuppel (1883-1884; ill. 89) og Veierland ved Tønsberg (1887; ill. 95).
Silhuetten, gjerne svart eller mørk, som avtegner seg med ren og tydelig kontur mot en lysere
bakgrunn, er et annet moment ved japanske tresnitt som franske kunstnere integrerte i sine
verker, eksempelvis av Paul Gauguin og Émile Bernard (Wichmann 1981, 259-260). Mørk og
enstonig silhuett i kontrast mot en bakgrunn i en lettere farge eller umodellerte og mørke
silhuetter mot lysere bakgrunn dukker opp i Munchs malerier. Silhuetten av en mann i
flosshatt tegner seg tydelig frem mot den blå vannflaten utenfor vinduet i Natt i Saint-Cloud
(1890; ill. 48). En tettpakket gruppe av nærmest umodellerte silhuetter av mennesker og
flosshatter er satt opp mot en lys fasaderekke i Aften på Karl Johan (1892; ill. 46).
I Japonisme in Western Painting from Whistler to Matisse drøfter Klaus Berger japanske
tresnitt og maleriet i de siste tiårene av det nittende århundre. Han betrakter japanske trykk
som betydningsfulle, siden de står i opposisjon til illusjonismen. Trykkene fikk således
avgjørende betydning for impresjonismen og postimpresjonismen (Berger 1992, 8-10). Når
det gjelder den mulige innflydelsen fra japansk kunst på Munchs verker, er Berger mer
tilbakeholden. Han hevder at siden spesifikke visuelle lån fra japanske tresnitt i Munchs favør
vanskelig lar seg verifisere fullt ut, i motsetning til hva som synes å være tilfellet med franske
kunstnere, er man overlatt til kunstverkenes generelle stiluttrykk (Berger 1992, 307).
Likevel: Flere indikasjoner med hensyn til personlige kontakter og utstillinger tyder på at
Munch skaffet seg innsikt i det japanske tresnittets særegenheter i 1880-årene, dog uten at
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man med eksakthet kan fastslå når denne innsikten ble virksom og produktiv i egne arbeider,
selv om mulige spor av japaniserende særegnheter kan som omtalt drøftes opp mot Munchs
arbeider (Nordkvelle 2012, 33, 41). Men i en bredere sammenheng er det likevel nødvendig å
veie japanismens løsninger med hensyn til flate og dybde, figur og grunn, chiaroscuro og
silhuett, opp mot andre komparative muligheter.

7.3 Nevrasteni
I Munch-forskningen var Reinhold Heller tidlig ute med å drøfte tidspunktet for når
dekadansebegrepet ble tatt i bruk i Norge. I artikkelen ”Edvard Munch´s ’Night’. The
Aesthetics of Decadence, and the Content of Biography” henviser han til Andreas Auberts
artikkel i Dagbladet 5. november 1890. Aubert omtaler Munchs nevrasteniske temperament,
og han grupperer Munch sammen med andre malere som kalles dekadenter.
I forskningsbidraget fra 1978 trekker Heller opp noen idéhistoriske linjer og nevner flere
forfattere, fra Charles Baudelaire og Théophile Gautier til Joris-Karl Huysmans, som er blitt
knyttet til dekadansebevegelsen. Men Heller tror ikke at Auberts kjennskap til
dekadanseestetikken stammer direkte fra disse forfatterne. Han hevder at kilden til Auberts
dekadanseforståelse er noen artikler i tidsskriftet Samtiden 1890, fortrinnsvis det usignerte
essayet ”Strømninger i fransk aandsliv. Den spiritistiske roman. Paul Bourget” (”Strømninger
i fransk aandsliv” 1890, 153-162). Heller hevder at Aubert hentet sitt dekadansebegrep fra
omtalen av Bourget i dette essayet, og han hyller Auberts evne til å identifisere Munchs kunst
som tilhørende den internasjonale form for dekadanse som nokså snart ble kjent under
betegnelsen symbolisme (Heller 1978, 83).
Det er mye mulig at Aubert gjorde seg kjent med dekadansens forfattere og deres estetikk ved
lesning av essayet i Samtiden. Men innholdet i denne artikkelen gir ingen detaljert
informasjon om malere og billedkunst, og derfor må Aubert nødvendigvis ha supplert sitt
resonnement med andre referanser. Disse referansene går etter mitt skjønn til Georg Brandes
og dansk psykiatri, samt til anvendelsen av diagnosen nevrasteni som estetisk begrep. Som
redegjort for i innledningen, dannet diagnosen nevrasteni grunnlag for terapeutiske regimer
ved norske kuranstalter helt fra slutten av 1870-årene (Lillestøl & Bondevik 2013).
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I boken Mennesker og Værker fra 1883 omtaler Brandes forfatterskapet til brødrene Edmond
og Jules de Goncourt. Han betrakter brødrenes romaner som moderne, fordi de inneholder
raffinerte analyser og beskrivelser, og fordi de fremstår som sensible uttrykk for samtidens
kultursituasjon (Brandes 1883a, 499):
Skulde jeg med ét Ord betegne deres [brødrene de Goncourts]
Romaners egentligste Originalitet, saa vilde jeg sige: disse Bøger
skildre […] det moderne Menneskes Nerveliv, især den moderne
Kvindes og den moderne Kunstners […]. Og naar man her siger
Nerveliv, saa siger man omtrent Nervesygdom eller dog en sygelig
Tilstand af Nervesystemet.
Med hensyn til nervesystemets hypersensitivitet henviser Brandes til den franske psykiateren
Jacques Joseph Moreaus diagnostiske definisjon (Brandes 1883a, 519).
Som omtalt i innledningen fikk fenomenet nevrasteni en offentlig belysning i Danmark og
Norge i 1880-årene som gikk langt ut over de behandlende legers faglige fellesskap.
Nevrologer, psykiatere og andre spesialister bidro. En av premissleverandørene var den
amerikanske legen George Miller Beard. Han lanserte en definisjon av nevrasteni som en
tilstand som var ledsaget av et stort knippe symptomer som alle hadde utmattelse i en eller
annen form som fellesnevner. Beard hevdet at nevrasteni skyldtes at sentralnervesystemet var
svekket som et resultat av livet i en moderne storby (Beard 1880). Norske leger skilte i sine
diagnoser mellom arvelig og ervervet nevrasteni, og flere mente at nevrasteniske symptomer
som var forårsaket av ytre forhold, ervervet nevrasteni, var den “egentlige” til forskjell fra
arvelig nevrasteni (Lillestøl & Bondevik 2013).
Den danske psykiateren Knud Pontoppidan introduserte nevrasteni som samfunnsdiagnose for
et bredere skandinavisk publikum. Han beskrev nevrasteni som et samfunnsproblem i det
moderne København, en tilstandsrapport som også kom til å bli oppfattet som talende for
Kristianias økende befolkning. Våren 1886 lansert Pontoppidan Neurasthenien. Bidrag til
Skildringen af vor Tids Nervøsitet. Denne teksten ble publisert som særtrykk av tidsskriftet
Bibliothek for Læger. Undersøkelsen om nevrasteni vakte stor offentlig oppmerksomhet, og
resonnementene ble straks overført til det estetiske feltet, med blant andre Karl Madsen og
Andreas Aubert som formidlere.
193

At Pontoppidans diagnostiske analyse av nevrasteni ble allment kjent i Norge, kan dessuten
dokumenteres via den omtale hans avhandling fikk i Skilling-Magazin. I denne publikasjonen
inkluderte man vinteren 1887 en korfattet anmeldelse av Pontoppidans undersøkelse.
Anmelderen var Claudius Wilkens. Relasjonen til Munch er også bemerkelsesverdig. Som
Tore Kirkholt påviser i den akademiske avhandlingen ”Inderlighet og moderne drømmer.
Kritikk og resepsjon av malerkunsten i Norge: 1820-1914” skal Munchs far ha vært i
besittelse av det aktuelle nummeret av Skilling-Magazin (Kirkholt 2010, 226-228).
Pontoppidans avhandling, Neurasthenien. Bidrag til Skildringen af vor Tids Nervøsitet, er
disponert i tre kapitler. I innledningen åpner Pontoppidan med å konstatere at den økende
nervøsitet i befolkningen er en av det moderne samfunns største forbannelser. I moderne byer
ble innbyggerne utsatt for mas og hastverk som overgikk hva nervesystemet kunne ta imot, og
belastningen førte til at mange ble unormalt trette og kraftløse. Det var den ”dannede
Mellemklasse” i den moderne storby som ble rammet særlig hardt, primært fordi deres sosiale
ambisjoner om mobilitet oppover i samfunnshierarkiet kom i konflikt med de krav som ble
stilt i familie- og yrkeslivet (Pontoppidan 1886, 2).
Pontoppidan oppfattet nevrasteni primært som en sivilisasjonslidelse, som en konsekvens av
kulturutvikling og den kapitalistiske økonomis organisering av arbeid, fritid og hvile. Videre
betraktet Pontoppidan nevrasteni som en kronisk sykdom, men sykdomsforløpet tenderte mot
periodisitet. Mange pasienter dempet plagsomme symptomer med inntak av alkohol eller
morfinpreparater. Behandling av nevrasteni kunne iverksettes ved et opphold på en kuranstalt
(Møller 2002, 61).
Pontoppidans beskrivelse og diagnostisering av de nevrasteniske symptomer ble omgående
overført fra det medisinske til det estetiske fagfelt. Da den unge danske maleren Vilhelm
Hammershøi debuterte på Charlottenborgs vårutstilling 1885 med Portræt af en ung Pige
(1885), vakte det omgående debatt (ill. 32). Det kontroversielle bestod i at Hammershøi nøyde
seg med valører bestående av grå-sorte toner, og denne begrensede palett i kombinasjon med
et meditativt og stillestående motiv, en kvinnefigur i et nokså sparsomt utstyrt interiør, varslet
om et radikalt omslag fra den deskriptive naturalisme. Året etter introduserte Karl Madsen, i
en avisartikkel i Politiken, betegnelsen nevrastenisk malerkunst (Mortensen 1990, b.2, 37,
175). Modernitetens nervøse tilstand ble gjenkjent i Hammershøis kvinneportrett (Vad 1992,
73, 416).
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I artikkelen ”Dansk kunst i det sidste år. (Oktober 1886-Oktober 1887.)”, som ble publisert i
Nordisk Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri 1888, utvikler Madsen den nevrasteniske
estetikken videre. Han konstaterer at Hammershøi, på grunn av Portræt af en ung Pige, er
”den neurastheniske malerkunsts förstefödte i Danmark” (Madsen 1888, 105). Videre hevder
han at den ekte nevrasteniker bare tåler farger i små doser og misliker et rikt spill av linjer.
Den nevrasteniske malers foretrukne former er pyramiden og obelisken, eksemplifisert av
Pierre Puvis de Chavannes´ verker. At interessen for denne maler hadde økt, skyldes ifølge
Madsen ”at en neurasthenisk maler har fundet et taknemmeligt neurasthenisk publikum”
(Madsen 1888, 105). Hammershøi og Puvis de Chavannes hadde den ”duftige poesi” og en
”villet naivitet” som fellesnevner (Madsen 1888, 105). Dyrkingen av det opprinnelige var et
tegn på den smaksendring man kunne observere i annen halvdel av1880-tallet, hevder
Madsen: fra Rafael og Rubens til Botticelli og van Eyck. Malere som Hammershøi hadde
oppdaget en egen poetisk følelse hos 1400-tallets kunstnere, og ”den söger neurasthenikerne
at genfremstille på ny” (Madsen 1888, 106).
Madsen stod ikke alene i å påpeke en smaksendring. I en av omtalene av Høstutstillingen fra
oktober 1887 henviser Aubert til sin danske kollega. Hva Aubert festet seg ved, var Madsens
interesse for kunstnere som arbeidet med graderinger av samme farge, det vil si lys- og
mørkhetsgraden i en fargetoneskala, et fenomen som Madsen og Aubert forstod som utslag av
samtidens ”overinciterte Nervevirksomhed (Neurasthenien)” (Aubert 1887, 9/10).
Synsnervens følsomhet hos slike kunstnere er så sterkt utviklet, forklarer Aubert, at de med
for eksempel grått som utgangspunkt settes i stand til å gjengi et helt univers av nyanser.
Kunstnere som er i besittelse av denne evnen, kaller Aubert ”nervøse”, idet han henviser til
lignende språkpraksis i fransk kunstkritikk.
Auberts hovedeksempel er James McNeill Whistler, som nettopp titulerte bildene sine med
fargebetegnelser. Men også norske malere behersket valørskalaen. På Høstutstillingen 1887
stilte Harriet Backer ut maleriet Genre, senere kalt Chez moi (1887). Det dreier seg om et
interiør hvor en kvinne sitter ved pianoet og spiller; lyset siver inn fra et vindu i bakgrunnen
(ill. 33). I dette maleriet identifiserer Aubert fargeharmonier med nervøs følsomhet og
tilhørende synestesi (Aubert 1887, 9/10).
På Høstutstillingen 1887 stilte Munch ut Kvinne og barn i Arendal (1886), (ill. 35). I dette
maleriet så Aubert ”en nervøs Følsomhed for Farven, som bærer Merke af det fineste i
195

Munchs Begavelse” (Aubert 1887, 6/11). Følsomhet for fargenyanser er et viktig kriterium i
den nevrasteniske malers kunstutøvelse (Muther 1901, 246). For Munchs del maksimeres
denne følsomheten i et maleri som Natt i Saint-Cloud, 1890 (ill. 48).
Høstutstillingen 1887 inneholdt en egen avdeling for danske kunstnere, blant andre
Hammershøi (ill. 32). Han stilte ut det omtalte Portræt af en ung Pige (1885), og Aubert
refererer i sin avisomtale til at Karl Madsen introduserte begrepet ”den nervøse Følsomhed” i
sin karakteristikk av dette maleriet da det første gang ble stilt ut i København (Aubert 1887,
30/10). Hammershøis Portræt af en ung Pige ble senere stilt ut på Den nordiske IndustriLandbrugs- og Kunstudstilling i København, 1888 (Hendriksen 1888a, 13). Munch hadde
derfor anledning til å gjøre seg kjent med dette maleriet enda en gang. Verket ble til og med
vist på Verdensutstillingen i Paris 1889 (Dumas 1889, 72). Uansett ved hvilken anledning
Munch ble kjent med Hammershøis maleri, kan man slå fast at det eksisterer strukturelle
likheter mellom den unge danske kunstnerens portrett og Munchs maleri Sommernatt. Inger
på stranden (1889), (ill. 32; ill. 34).
Sommernatt. Inger på stranden har markert breddeformat (ill. 34). Det personidentifiserende
tillegget ”Inger på stranden” ble ikke brukt av Munch, men opplyser uansett om at det var
søsteren som satt modell (Woll 2008, b.1, 188). Motivet er en innadvendt kvinne som sitter
sidevendt på en stor rullesten i strandkanten. Scenariet er sett noe ovenfra, slik Fleskummalerne hadde for vane, med den konsekvens at himmelen er sjaltet bort. Sjøen og stenene
deler billedfeltet i to horisontale soner, mens kvinnens hvitkledte skikkelse danner i henhold
til den nevrasteniske estetikken en pyramidal form i høyre halvdel av billedfeltet. Som tittelen
antyder, dreier det seg om sommerkveldens meditative stemning som er fargelagt i blå toner.
Kjolen har reflekterende hvitfarge og ansiktet er noe gulaktig.
I Sommernatt. Inger på stranden har Munch mer eller mindre forlatt den naturtro
virkelighetsgjengivelse, eller sagt med personnavn skiftet ut Thaulow og Krohg som veiledere
med Hammershøi og Puvis de Chavannes. Et annet paradigme for portrett av en sidevendt
person i sittende stilling er Portrait of the Artist´s Mother (1871) av James Abbott McNeill
Whistler. Fernand Khnopffs Portrait de Marie Monnom (1887) er et av flere som har
Whistlers verk som referanse (ill. 109). Munch var med andre ord ikke alene om den
sidevendte løsningen.
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I en kommentar til Julius Langes bok Bastien Lepage og andre Afhandlinger, spesielt kapitlet
”Studiet i Marken. Skilderiet. Erindringens Kunst”, skriver Aubert, at når den subjektive
persepsjonen får dominere, legger impresjonismen grunnen til en ny idealkunst (Aubert
[1890], 16). Som eksempler på den nye subjektiviteten refererer Aubert til James McNeill
Whistler, Vilhelm Hammershøi, Albert Besnard og Eugène Carrière. Senere samme år, i en
kommentar til Høstutstillingen 1890, utvider han listen med navn som Pierre Puvis de
Chavannes, Gabriel Max, Arnold Böcklin og Max Klinger. Til oppregningen tilføyer han
Munch, og hevder dessuten at Munch fyller kriteriene for å kunne kalles en nevrastenisk
maler. Aubert gir denne begrunnelsen (Aubert 1890, 5/11):
Munch er den af vore Kunstnere, hvis hele Temperament har mest af
det neurasthene. Han hører til den Slegt med fine, sygelig følsomme
Nerver, som vi oftere og oftere møder i den nyeste Kunst […], og som
ikke sjelden finder en egen Tilfredsstillelse i at kalde sig selv
’Dekadenter’: Børn af en forfinet, overcivilisert Tid.
Pontoppidan forklarte nevrasteniens utbredelse ved å henvise til den tidsklemmen som den
delen av befolkningen som tilhørte borgerskapet i byene, ble henvist til å leve under. Individer
som ikke maktet å fordele og håndtere arbeid og rekreasjon på en noenlunde harmonisk måte,
kunne utvikle nevrasteniske symptomer. I denne forstand betraktet Pontoppidan nevrasteni
som en sivilisasjonssykdom, som tilhører den moderne urbaniteten. Nevrasteni ble definert
som reaksjon på for mange og anstrengende sanseinntrykk. Nevrastenikeren er et utmattet
borgerlig menneske. Georg Simmel sier i teksten om storbymennesket og dets åndelige
habitus (1903) at det psykologiske grunnlag som storbyens individualitetstype springer ut fra,
er den ”intensivering af nervelivet, som udgår fra den raske og uafbrudte skiften af ydre og
indre indtryk” (Simmel 1998, 192).
Men da Madsen og Aubert overførte nevrastenibegrepet fra det medisinske til det estetiske
feltet, ble nevrasteni forstått som en spesiell kunstnerisk følsomhet. Denne sensibiliteten
gjaldt primært en spesiell evne til å oppfatte fargenyanser, men sensibiliteten ble også forstått
som en tendens til å preferere enkle former og økonomisere med detaljer. Da Aubert skrev at
Munch mer enn andre norske malere hadde et temperament som var preget av nevrasteni,
mente han at Munch var utstyrt med et spesielt talent for fargemessig følsomhet, en dypere
forståelse for valører. Men siden Munch ikke var alene om denne særegne sensitiviteten, men
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tilhørte en spesiell generasjon kunstnere, en ”Slegt” i henhold til Auberts ordvalg, var hans
talent for de vage fornemmelser ikke unikt, men ble delt med flere andre som i økende grad
kalte seg selv dekadenter (Aubert 1890, 5/11).

7.4 København 1888
Våren og sommeren 1888 deltok Munch på Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og
Kunstudstilling i København (Wiene 2002, 270). Den norske kontingenten ved
Kunstafdelingen talte 131 malerier, fordelt på 73 malere (Hendriksen 1888a, 39-44). Aubert
slo ned på at flere kunstnere viste svake tegneferdigheter (Aubert 1888, 17/6). Denne
kritikken rammet Munchs ene maleri på utstillingen, nemlig Studie, som er identisk med Inger
Munch i svart (1884), (ill. 23). Aubert minner om at ”Munchs unge Pige i sort” dessuten ble
vist på Verdensutstillingen i Antwerpen. Bildet eier en viss ”charme”, bemerker Aubert, men
må likevel betraktes som ”uferdig” (Aubert 1888, 17/6).
I anmeldelsen av Munchs bidrag på Høstutstillingen 1883 satte Werenskiold som nevnt opp
fire kriterier, hvorav en ung maler burde innfri i det minste et par (Werenskiold 1917, 48).
Kriteriene er tegning, koloritt, gjennomføring og virkning. I henhold til Auberts kritikk faller
Munchs Inger Munch i svart gjennom på kriteriene tegning og gjennomføring. Portrettet
kunne blitt hjemme, er Auberts konklusjon.
At Munchs maleri ble valgt ut til å representere norsk malerkunst både på Verdensutstillingen
1885 og i København, syntes Aubert dessuten var kritikkverdig. Han bekymret seg over
utvalgskriterier og representativitet, og ønsket seg en langt mer systematisk og langsiktig
politikk, uten de vennskapelige allianser som Munch støttet seg på, for Norges deltagelse på
internasjonale utstillinger i fremtiden (Aubert 1888, 24/5).
Munch deltok med to andre malerier. Det knytter seg usikkerhet med hensyn til Christian
Munch i sofahjørnet (1881), og Aubert sier ikke noe om det (Woll 2008, b.1, 66). Men han
fremhever positivt Munchs ”nye Billede med de unge Herrer ’paa Hybelen’, etslags
Sidestykke til ’Jus’ [Jus, 1887] paa sidste Høstudstilling” (Aubert 1888, 17/6). Det aktuelle
maleriet, som gikk tapt i en brann i januar 1907, bærer tittelen Kristiania-bohemen og ble

198

utført 1887-1888 (Woll 2008, b.1, 162). Aubert skriver at dette maleriet ikke tilhører ”de
pene, velopdragne Billeder”, men at det var flott utført i ”dekomponerende Impressionisme”
(Aubert 1888, 17/6). Motivet fremstiller to unge menn i aftenlys. Målt opp mot Jus mener
Aubert at det nye verket viser fremskritt med hensyn til det formale. Den stigende
læringskurven tilskriver han Krohgs formidling av fransk impresjonisme (Aubert 1888, 17/6):
Hans [Krohgs] experimentelle Kunst i selvstændig Tilegnelse af
fransk Impressionisme, er et Gjæringsstof i Udviklingen, som nu gjør
uklar, men som vil vise sig sund efter Afgjæringen. Bare han ikke
river de unge for fort afsted, saa de glemmer at lægge et solid
Grundlag.
Også Krohg skrev en kritikk av den utstilte kunsten i København. I ”Det ene fornødne i
Kunsten” identifiserer han den ”haabefulde vildskab” hos de unge norske malerne (Krohg
1888, 170). De unge kunstnerne forstod og anvendte de overlegne kvaliteter ved fransk maleri
som hadde å gjøre med ”deres inderlige forhold til sin tid og sit publicum” (Krohg 1888, 17071). Krohg innså nå, til forskjell fra sitt tidligere standpunkt, nødvendigheten av formell
utdannelse, men fryktet på samme tid utdannelsens negative konsekvenser, og som
botemiddel mot konvensjonalisering pekte han på nødvendigheten av å respondere
umiddelbart på samtidens liv og omstendigheter. Krohg posisjonerte seg som talsmann for
den selvstendige tilegnelse av fransk impresjonisme. Denne modernitetsmarkøren slo inn hos
Munch med malerier som Kristiania-bohemen.
Parallelt med den nordiske utstillingen fant Den Franske Kunstudstilling sted på Halmtorvet,
den nåværende Rådhusplads. Her lot Carl Jacobsen oppføre en temporær utstillingspaviljong.
I et tilbakeskuende notat, som blir datert til 1891-1892, memorerer Munch de verk og
kunstnere han la merke til (MM, N 609). Med ubehag tenker han tilbake på ”store lærrede
med Chokolade kjøer der speiler sig i det klare vand – nøgne bugtende bedende og sovende
kvinde skikkelser med en hud af silke eller flor” (MM, N 609). Videre uttrykker Munch
negativitet overfor monumentale malerier med mange figurer: ”’ateliermalede’ lærred med
diverse kolossale figurer” (MM, N 609). Innimellom de omfangsrike verkene oppdaget han
likevel malerier av kunstnere som fanget hans interesse. Han stoppet opp ved Rafaëllis
”billeder – de slår den enkle grålige hverdagslige farve, Manets og Monets” (Eggum 1991a,
53; MM, N 609).
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I henhold til katalogen stilte Manet ut Foraaret, som trolig er identisk med Jeanne: Våren,
1881, et portrett av en skuespillerinne som samtidig symboliserer våren (Hendriksen 1888b).
Portrettet Antonin Proust (1880) ble også vist. Monet var representert med tre sjøstykker med
motiv fra den forrevne klippekysten ved Belle-Île (1886). Raffaëlli stilte ut fem malerier. Med
sin kunstkritiske uttalelse markerte Munch front mot akademisk maleri og de motivtyper som
hører hjemme i kategorien juste-milieu. Derimot er han positiv til Manet, Raffaëlli og Monet,
som man kan si representerer tre progredierende stadier i Munchs egen
moderniseringsprosess.

7.5 Erindringens kunst
I 1889 samlet den danske kunsthistorikeren Julius Lange en gruppe artikler som ble publisert
under fellestittelen Bastien Lepage og andre Afhandlinger. En av artiklene i antologien,
”Studiet i Marken. Skilderiet. Erindringens Kunst”, ble dessuten trykket separat i Nordisk
Tidskrift för vetenskap, konst och industri, første halvår 1889. Andreas Aubert svarte på
hovedtesen i ”Studiet i Marken. Skilderiet. Erindringens Kunst” med tre omtaler i Dagbladet
september 1890, og samme år ble disse avisartiklene publisert som egen trykksak under
tittelen En Bog af Julius Lange. (Idealkunst og Virkelighedskunst). At Lorentz Dietrichson
også sluttet seg til debatten med et tilsvar til Lange i Nordisk Tidskrift 1890, viser hvilken
oppmerksomhet Langes utspill vakte i Norge (Dietrichson 1890).
I ”Studiet i Marken. Skilderiet. Erindringens Kunst” trekker Lange opp et langt tidsperspektiv
og foretar en kronologisk beskrivelse av billedkunsten fra den forgangne idealismens kunst,
via samtidskunsten, som omfatter impresjonismen, og endelig frem til det fenomen han mener
å kunne observere i sin spede begynnelse i slutten av 1880-årene. Den nye tendensen kaller
han ”Erindringskunst” eller ”Erindringens Kunst” (Lange 1889, 65). Resonnementet dreier
seg om de signifikante forskjeller som finnes mellom bilder som fremkommer som resultat av
en kunstners arbeid i friluft, som Lange kaller ”Studiet i Marken”, og de malerier som en
kunstner utfører i atelieret, som Lange benevner som ”Skilderiet”. Friluftsmaleriet er først og
fremst identisk med impresjonistisk malerkunst. Denne typen maleri blir utført som følge av
umiddelbar observasjon, og baserer seg på malerens opplevelse der og da. Sluttresultatet er
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avhengig av ustabile faktorer som vind, vær og belysning, og på kunstnerens
øyeblikksbestemte holdning til motivet.
I samtidens kunstresepsjon fikk studiene, uavhengig av hvor skissepreget de kunne være,
status som ferdige kunstverk, og slike bilder ble kjøpt inn av kunstsamlere, eksempelvis Den
Hirschsprungske Samling. Lange erkjenner den nye studiekunstens fortrinn, men han hevder
at arbeidet i atelieret, som fører til fullt ferdige kunstverk, har et helt annet kunstnerisk
siktemål enn impresjonistiske friluftsstudier, og han reetablerer dermed det prinsipielle skillet
mellom studier, forstått som forarbeider, og atelierbilder, forstått som endelige formuleringer
av kunstneriske problemstillinger.
Studiene utført som tegninger eller oljeskisser kunne, slik Peter Nørgaard Larsen formulerer
det, inngå i et erindringsfond, som kunstneren kunne aktivere i arbeidet med å sluttføre det
endelige kunstverket (Larsen 2006, 129).
Lange tar til orde for erindringens kunst. For å forklare dette fenomenet, innfører han to
metaforer, nemlig ”det Ydre Øje” og ”det indre Øje” (Lange 1889, 63). Det ytre øye tilsvarer
vanlig observasjon av den materielle virkelighet. Men når man faller til ro, fortsetter Lange,
”da dukker der Billeder frem for det indre Øje, halvt klare, halvt dunkle Billeder fra det
ubevidste Sjælelivs fødende Nat”, og disse bildene ”vil ud og have Form og Skikkelse”
(Lange 1889, 63). Lange setter med en viss reservasjon likhetstegn mellom fantasi og
erindring, men hevder at en ny erindringskunst ikke har noe å gjøre med gammeldags
idealisme, som etter hans oppfatning var en litterær kunst som hverken baserte seg på
observasjon eller erindringsliv. En ny erindringskunst må tvert imot forutsette at maleren
oppøver tekniske ferdigheter i en så utstrakt grad at beherskelse av former, linjer og farger
inkorporeres hos kunstneren og kan hentes frem og anvendes i den kunstneriske praksis som
automatiske reflekser. Lange presiserer videre at i motsetning til fotografiet er det ”ikke
Kunstens Opgave at give Virkelighedens Billede” (Lange 1889, 68). Han forkaster dermed
naturalismen og impresjonismens imitasjonsbegrep og erstatter det med ”det personlige
Erindringsliv” (Lange 1889, 72).
Lange plasserer altså personligheten i sentrum av den kreative virksomhet. For Lange var
dette ikke en ny idé, men en videreføring av noe han skrev i 1879, nærmere bestemt i Vor
Kunst og Udlandets. Et Foredrag. I denne teksten drøfter han N.L. Høyens tankegang om den
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nasjonale kulturarv og fedrelandskjærligheten som kunstens forpliktende formål. Men i
teksten fra 1879 overskrider Lange den nasjonale og estetiske grensetenkningen (Lange 1879,
16):
Hva det kommer an paa, er til syvende og sidst ikke, om Kunsten er
national, men om den er individuel og personlig.
I Langes tankeunivers stod med andre ord kunstnerens personlige stemningsliv helt sentralt
allerede i 1879. Ti år senere pekte han igjen ut det individuelle erfaringsmaterialet som den
kreative kilde for en ny type kunst. Erfaringer er noe man reflekterer over, og derfor er
erindringens kunst en kunst som reflekterer over fortidige hendelser.
Magne Malmanger skriver i artikkelen ”Norsk kunstdebatt ved modernismens terskel” at
Munchs 90-årskunst kan betraktes ”som det selvfølgelige svar på Langes forhåpninger”
(Malmanger 1985, 10).
I Livsfrisens tilblivelse, hvor Munch samlet diverse tekster, daterer han følgende utsagn til
1890 (Munch 1928, 1; MM, UT 13):
Jeg maler ikke det jeg ser – men det jeg saa.
Sitatet blir ofte henvist til i Munch-forskningen for å stadfeste noe helt vesentlig ved Munchs
kunst: at den bygger på erindringer, det vil si minner eller en kombinasjon av minner og
”lagret observasjon”. Utsagnet peker tilbake på Julius Langes utspill og omslaget i norsk
billedkunst omkring 1890 (Woll 2008b, 85).
Man kan dessuten merke seg at Munch i det intervjuet han gjorde med Krohg før avreisen til
Berlin høsten 1892, uttaler det samme (Krohg 1892, 24):
Man skal ikke male slig, som man ser det, men slig, som man saa det,
siger han [Munch] – for da Ens Sindsstemning aldrig vil være akkurat
den samme idag som igaar, eller om Aftenen som om Morgenen, saa
vil man ikke kunne fastholde det fine Sjæleindtryk, hvis man
hvergang maler det slig, som man ser det.
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I et brev til den svenske finansmannen og kunstsamleren Ernest Thiel, datert 29. august 1905,
skriver Munch følgende (Gierløff 1953, 276; Munch, MM N 2527):
Det billede De [Thiel] allerede har af mig [Munch] viser allerede tidlig
– 1889 – i hvilken retning min kunst vilde gaa: flatebehandling,
dekorativ virkning og komposition.
Maleriet Munch sikter til, er Sommeraften (1889), som Thiel eide i tidsrommet 1905-1908
(Woll 2008, b.1, 191, 248). Munch malte Sommeraften i Åsgårdstrand før reisen til Paris
høsten 1889 (Woll 2008, b.1, 191). Maleriet viser en mann og en kvinne som står ved trappen
utenfor et hus (ill. 99). Kvinnen trekker sjalet om seg; mannen forsøker å konversere. De to
befinner seg i den mørklagte forgrunnen til venstre. Til høyre i den lyse delen ser man mellom
noen tregrupper, som er satt inn trinnvist i dybden, et glimt av fjorden som er malt med mild
aftensol. Forgrunnens dunkelhet er satt opp mot vannflatens avdempete, men noe lysere toner.
Dessuten er vegetasjonens grønne fargenyanser avgrenset mot den venstre sonen i forgunnen
hvor mannen og kvinnen befinner seg.
Komposisjonen tenderer mot det flatemessige, og de enkelte partier er både beskrivende og
formulert som formler. Penselstrøket er disiplinert, og konturer samler fargfeltene. Maleriet
tenderer mot den flatevirkning som Munch poengterer i brevet til Thiel. Dette kan stå som den
ene tolkningsmuligheten – den formale. Motivets emosjonelle karakter tyder på at det ikke
dreier seg direkte om modellstudium, men om at Munch har observert et mulig forhold
mellom en mann og en kvinne som pendler mellom løsrivelse og tiltrekning. Dette kan være
tolkningsmulighet nummer to – den tematiske. Mannen og kvinnen ser uansett ut til å være
absorbert i sin egen tanke- og følelsesverden.
Konstellasjonen mann-kvinne av tilsvarende art er et vanlig motiv i europeisk maleri,
eksempelvis finner man dette i Pierre-Auguste Renoirs La balançoire (1876), (ill. 110). Et
senere eksempel er Richard Berghs Nordisk sommarkväll (1899-1900). Tradisjonelle
tolkninger av Munch og Bergs stemningsfylte aftenmalerier blir i regelen gjerne forstått som
emosjonelt spenningsfylte på de respektive parenes vegne. Men som i Nordisk sommarkväll
kan landskapsbakgrunnen i Sommeraften for så vidt bli oppfattet som en felles klangbunn for
omforente følelser for naturen, ikke for hverandre (Boström, 1998, 272). Tomrommet som
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åpner seg i bakgrunnen i de to maleriene trer i denne tolkningen på samme tid frem som en
”projeksjonsskjerm” for de emosjoner og fantasier som motivet kan vekke hos betrakteren.
Michelle Facos, som har undersøkt resepsjonshistorikken til Berghs maleri, stiller opp to
tolkningsspor når det gjelder forholdet mellom kvinnen og mannen, som tilsvarer kulturelle
forskjeller mellom svensk og anglo-amerikansk kunsthistorie. Den svenske tolkningen ser
personene som fysisk og emosjonelt distanserte fra hverandre, men i åndelig forstand forenet i
kontemplasjonen av det sommerlige og lyse kveldslandskapet, som i metaforisk forstand kan
bli oppfattet som typisk for landene i Skandinavia. Amerikanske og engelske forskere
oppfatter avstanden mellom mannen og kvinnen som utslag av seksuell spenning (Facos 1992,
156).
Sommeraften peker ”mot symbolismen”, bemerker Lena Boëhtius i katalogen til en Munchutstilling i Göteborgs Konstmuseum 2002 (Boëhtius 2002, 42). Stemning og emosjonalitet
synes å veie tyngre enn naturtro detaljer. De to i forgrunnen til venstre befinner seg i en egen
sone som fargemessig og i romlige termer er skilt ut fra den øvrige frodige natur og sjøutsikt.
På god tidsavstand fremhevet Munch, som sagt, maleriets formale egenskaper (Gierløff 1953,
276; MM, N 2527): ”flatebehandling, dekorativ virkning og komposition”. Tittelen
Sommeraften er en videreføring av de titler som hans eldre kolleger satte på sine kunstverk
Fleskum-sommeren 1886. At naturen er felles klangbunn for følelser, er derfor en
nærliggende tolkning. På den annen side er konstellasjonen kvinne-mann en påminnelse om et
emosjonelt hovedtema i Munchs 90-tallsmalerier: tiltrekning-løsrivelse.

7.6 ”Kunstværket og Virkelighedens Udseende”
Da Munch deltok på Industri- og Kunstudstillingen i Kristiania 1883 og Verdensutstillingen i
Antwerpen 1885, ble det ved begge anledninger utstedt adgangskort med portrettfotografi
(Ydstie & Guleng red. 2008, 16, 238). Munch har posert en face for fotografen i et
standardisert oppsett og format. Fotografiet oppnådde kommersiell og praktisk anvendelse i
Munchs barndom og unge år som dokumentasjon på identitet i form av visittkort og
adgangskort, eller som større fotografiske atelierportretter (Erlandsen 2000, 98-170).
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I Henrik Ibsens skuespill Vildanden. Skuespil i fem akter (1884), hvor et atelier for
fotografering danner det sentrale handlingssentrum, blir fotografiet omtalt som en triviell
teknikk som resulterer i portretter og landskapsbilder, som legges i album og tas frem i
selskaper til allmenn underholdning. Den kvinnelige hovedpersonen i Krohgs roman Albertine
(1886) stopper betatt utenfor en forretning på Karl Johan og ser på utstilte ”Fotografier af
Musikere og Skuespillere og Skuespillerinder, store Fotografier” (Krohg 1886b, 71).
Som hjelpemiddel for malere var fotografiet blitt anvendt gjennom flere tiår. I Svundne Tider
erindrer Lorentz Dietrichson at Knud Bergslien hadde fortalt ham følgende (Dietrichson 1899,
b.2, 236):
Jeg [Knud Bergslien] har […] ikke været istand til at faa nogen Model
til at tage den rette Stilling […]; saa faldt det mig forleden ind at lade
mig selv fotografere i Vossedragt i den Stilling – og nu har jeg, hva
jeg vilde have.
Opplysningen er vesentlig, siden Bergsliens fotografiske iscenesettelse fant sted omkring
1860, da han utførte et maleri med en såret bjørnejeger som motiv. Dietrichson beretter videre
at Hans Gude var fascinert av det fotografiske medium, ”navnlig fotograferede han ivrig
Skyformationer” (Dietrichson 1899, b.2, 237).
Som kjent brukte Krohg fotografier som studiemateriale til de store maleriske
komposisjonene i 1880-årene (Thue 1997, 147). I brev til Georg Brandes kommer det
dessuten frem at han både fikk tatt fotografier av ferdige malerier, som dokumentasjon, og
malte eller tegnet portretter etter fotografi (Krohg 1879, 26/11, 1894, 20/7, Det Kongelige
Bibliotek). Men i løpet av 1880-årene fant det sted fortløpende smaksendringer med hensyn
til fotografisk eksakthet i det maleriske medium. I en omtale av Høstutstillingen 1890 stusser
Aubert over Krohgs maleri Ved kaffen (1890): en mann og en kvinne sitter på en terrasse
under et solseil. Han spør seg noe forundret hvorvidt Krohg har brukt ”camera” og hevder at
bildet har ”Bismag af Fotografi” (Aubert 1890, 9/11).
Mot slutten av 1880-årene intensiverte Krohg bruken av fotografi som hjelpemiddel i
utførelsen av flere malerier (Østby 1934, 26). Flere andre malere, som Oluf Wold-Torne,
Theodor Kittelsen og Frederik Collett, malte periodevis omkring 1890 bilder som er fargeløst
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grålige eller minner om fotogravyrens grønnlige eller brunlige heltone (Østby 1934, 25). Slike
malerier tar opp i seg fotografiets estetikk med sine gråtoner, detaljer og fakturløse overflate.
I 1889 publiserte Lange som omtalt artikkelen ”Studiet i Marken. Skilderiet. Erindringens
Kunst”. Det er nå bevist, skriver Lange her, at det man i tidligere perioder betraktet som
gjengivelse av virkeligheten via malte bilder slett ikke svarte til de faktiske og observerbare
forhold. Det fotografiske medium stiller kravet til detaljer mye høyere enn hva som er mulig å
oppnå i et maleri, og maleriet kan aldri hamle opp med fotografiets imitative kapasitet.
Derimot er maleriets fortrinn at det uttrykker personlig stemning og subjektiv tolkning. Lange
konkluderer slik (Lange 1889, 70):
Differensen mellem Kunstværket og Virkelighedens Udseende,
saaledes som Fotografien gengiver det (altsaa bortset fra Farven)
er det, som man kalder Stil.
Forståelsen av fotografiet som en mekanisk reproduksjonsteknikk stod også sterkt blant
enkelte norske malere. For i det intervjuet Krohg gjorde med Hans Heyerdahl i Kunstnere 1.
Serie 1891, kommenterer Heyerdahl eksakt fotografisk gjengivelse opp mot temperament og
forestillingsevne, og bemerker dette (Krohg 1891, 56):
Naar en Fotografimaskine til at fotografere Farver med blir
opfundet, saa adskilles Haandverk og Kunst. Da blir det bare
Temperamentet og ens Indre det kommer an paa […].
Allerede i omtalen av Salongen i 1859 drøfter Charles Baudelaire fotografiet og publikums
respons på dette (Baudelaire 1981, 149-155). Han beklager at publikum er så alt for opptatt av
sannhetskravet, det vil si av trivielle detaljer. Baudelaire hevder at fotografiet kan tjene som
turistens hukommelse og fungere som hjelpemiddel i dokumentasjonsøyemed. Selv om han
ikke avviser fotografiet som teknologiske nyvinning, som har visse praktiske fortrinn, mener
han at kunst ikke utelukkende består av imitativ representasjon, men henger også på
kunstnerens subjektive forestillingsevne. Men siden fotografiet er kommet for å bli, definerer
Baudelaire et område for kunsten som ikke direkte tilhører den ytre og observerbare
virkelighet.
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Heyerdahl hevder altså at kunsten er avhengig av ”Temperamentet og ens Indre”, og Lange
mener at det subjektive håndlag skiller maleriet fra mekanisk reproduksjon (Krohg 1891, 56;
Lange 1889, 70). På sin side trakk Munch en grenselinje mellom fotografisk gjengivelse, det
vil si eksakt og naturbasert figurasjon, og kunstnerisk fremstilling. I det intervjuet som Krohg
gjorde med ham rett før avreisen til Berlin høsten 1892, sier Munch at det primære i et maleri
er å fremstille (det emosjonelle) sjelsinntrykket (Krohg 1892, 24):
Har f. Ex. Skyerne, siger han [Munch], naar man var i en oprørt
Sindsstemning, virket som Blod, kan det vel ikke nytte at male
nogle almindelige riktige Skyer. Det gjælder at gaa den direkte
Vei – male Skyerne som Blod. Han [Munch] synes, det er en
Lettelse for Malerne at vide dette og tænke slig, saa kan vi aldrig
naaes igjen af Fotografien.
Ved å male inntrykket, det vil si hvordan noe tar seg ut under relative omstendigheter, kan
maleriet aldri ”naaes igjen af Fotografien”, er Munchs konklusjon (Krohg 1892, 24). Han
stiller opp et skille mellom fotografisk og malerisk fremstilling. Munch satte personlig
formspråk høyere enn eksakt gjengivelse. Gudes praksis med å fotografere skyformasjoner,
som en slags aides mémoires, hadde dermed liten eller ingen relevans for Munch da han malte
Syk stemning ved solnedgang. Fortvilelse, 1892 (ill. 54).
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8. Paris 1889-1890
8.1 Nettverk og miljø
Den 9. oktober 1889 sendte Munch en kortfattet rapport til familien (Munch red. 1949, 67).
Reiseselskapet var vel fremme i Paris. Han og de to kameratene, billedhuggeren Valentin
Kielland og maleren Kalle Løchen, hadde slått seg ned i samme husvære: Hotel de
Champagne, 62 rue de la Condamine, en gate som løper opp mot avenue de Clichy i den
nordvestlige bydelen Batignolles. Valget av denne lokaliseringen kan ha to grunner. Den
første er pragmatisk. Gaten ligger ikke så langt fra rue Ampère hvor Léon Bonnat drev
privatskole. En annen mer symbolsk grunn kan henge sammen med at bydelen Batignolles
hadde vært kjerneområdet for ”le groupe des Batignolles”, altså Pierre-Auguste Renoir,
Claude Monet, Alfred Sisley og andre (House 2004, 5-43). Frédéric Bazille malte L´atelier de
Bazille/L´Atelier de la rue de la Condamine (1870) i 9 rue de la Condamine.
Reisende til Paris orienterte seg gjerne i en guidebok, for eksempel en av Baedekers
utgivelser. Til Verdensutstillingen 1889 var det dessuten publisert en lommeguide: Haandbog
for Skandinaver i Paris. En fastboende skandinav stod ansvarlig for publikasjonen i
samarbeid med Bureau Central Scandinave, 20 rue de Gramont. Dette informasjonskontoret
hjalp tilreisende med å bestille hotell eller ordne med annet losji, og man arrangerte felles
omvisninger i sentrum eller utflukter til omkringliggende steder, som Saint-Cloud (Skaflestad
1889, 92).
Av Munchs korrespondanse fremkommer det at han nådde Paris primo oktober 1889 (Munch
red. 1949, 67, 89). Det er sannsynlig at han reiste hjem til Kristiania omkring 8. mai året etter
(Munch red. 1949, 87-89). Til et så langt utenlandsopphold trenger de fleste mer enn materiell
og estetisk tilfredsstillelse. Å snakke med mennesker man deler noe med, oppleves som
nødvendig. Så når Munch ”træffer de andre” på Café de la Régence i 161 rue St. Honoré,
refererer han til det sosiale nettverket (Munch red. 1949, 85; Skaflestad 1889, 78).
Ifølge Jens Thiis fulgte fem unge malere, i tillegg til Munch, undervisningen hos Bonnat
høsten 1889 (Thiis 1933, 59, 185). De fem er Kalle Løchen, Jørgen Sørensen, Gudmund
Stenersen, Karl Konow og Anders Kongsrud. Elevprotokollene er ikke komplette, så det
finnes ingen eksakt oversikt over hvilke kunstnere fra de nordiske land som fulgte Bonnats
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undervisning til enhver tid (Challons-Lipton 2001, 169-171). Men de som er nevnt, burde
være sikre. Dessuten var Munch i kontakt med billedhuggerne Valentin Kielland og Halfdan
Hertzberg, og Emanuel Goldstein, den danske dikteren, var en annen kompis i denne tiden,
spesielt under oppholdet i Saint-Cloud etter nyttår 1890. Thorolf Holmboe, som var elev hos
Cormon, tilhørte bekjentskapskretsen.
Jonas Lie og hans familie var et sentralt møtested (Lande 1996, 92). I en artikkel i Samtiden
hyller Christian Skredsvig ekteparet Thomasine og Jonas Lie for deres gjestfrihet. Skredsvig
tenkte på leiligheten i 7 avenue de la grande Armée, femte etasje. Aldri, skriver Skredsvig,
”har jeg vært sammen med saa mange Landsmænd, som der kom om Aftenen” (Skredsvig
1893, 425). Stadig nye generasjoner kunststudenter ble omfavnet av gjestfriheten hos Lies
(Garborg 1893, 298-299). Munch deltok i nyttårsfeiringen 1889 hos familien Lie (Munch red.
1949, 81). Høsten 1889 var i det hele tatt preget av stor sosial aktivitet i den norske kolonien
(Sørensen 1984, 99; Martens 1967, 51).

Sosiale fremstøt mot fransktalende begrenset seg for Munchs del til sporadiske og tilfeldige
samtaler med personale på kafeer. Ingen franske kunstnere, forfattere eller intellektuelle blir
nevnt i brevene. Muligens er dette i overensstemmelse med Munchs faktiske kontaktnett, men
her er man på usikker grunn. Rodolphe Rapetti mener at Munch med vilje unnlot å omtale de
kunstnere han ble fascinert av, og de verkene som inspirerte ham til å eksperimentere med
egne malerier (Rapetti 1991a, 64).
Flere etablerte norske kunstnere med solid språkbeherskelse, eksempelvis Frits Thaulow,
hadde mange kontakter, og Andreas Aubert og enkelte andre norske kunstnere stod på god fot
med Claude Monet (Reuterswärd 1948, 178). Aubert førte dessuten samtaler med franske
kunstnere som Alfred Roll og Jean-François Raffaëlli (Aubert 1889, 25/11). Men som sagt er
det ikke kjent hvorvidt Munch delte slike kontakter. Derimot var det norske kontaktnettet
omfattende.
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8.2 Verdensutstilling
I et av de første brevene Munch sendte hjem fra Paris, unnskylder han seg, fordi han
prioriterte ”udstillingen” fremfor å ”besøge de historiske mærkværdigheder” (Munch red.
1949, 68). Den ”udstillingen” Munch tenkte på, er Exposition Universelle, en bredt anlagt
fremvisning av teknologiske produkter, urbefolkningenes liv i de europeiske koloniene og
diverse andre tema. Utstillingen åpnet offisielt 6. mai og varte til 6. november (Ory 1989,
143). Området for Verdensutstillingen bredte seg ut over hele Marsmarken (Kaufmann 1889,
315).
Billedkunsten hadde tilhold i Palais des Beaux-Arts (Nordensvan 1892, 647). Her var
utstillingen delt i en fransk og en internasjonal avdeling. Den franske avdelingen var
omfangsrik, og verkene var fordelt på en oversiktsutstilling som dekket de siste hundre årenes
kunstproduksjon, Exposition centennale de l´art français, og en supplerende utstilling,
Exposition decennale, som dekket perioden fra slutten av 1870-tallet frem til 1889 (Dumas
1889).
Hva Munch kan ha dvelt ved på Hundreårsutstillingen, faller det vanskelig å verifisere. Men
de norske kollegenes notater kan gi en indirekte pekepinn. Aubert konsentrerte seg i denne
mengden av malerier kun om de norske, samt om utvalgte franske malere (Aubert 1889,
13/10):
Millet og Corot er denne Gang de to Stjerner, som straaler klarest
mellem alle de andre store: Courbet, Daubigny, Rousseau osv. osv.
De malerne Aubert festet seg ved, var respekterte kunstnere i det norske miljøet. Når det
gjelder Millets bilder, understreker Aubert det ”musikalske, denne Stemningens Poesifylde”,
mens han skriver om Courbets ”Stenplukkerne” at få bilder vil ”saa godt taale at stilles
sammen med den energiske gamle spanske Kunst” (Aubert 1889, 13/10, 20/10).
Christian Skredsvig som både deltok som jurymedlem og utstiller, hors concours, hadde et
entusiastisk forhold til bare to kunstnere, nemlig James McNeill Whistler og Honoré Daumier
(Thomsen 1995, 98).
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Det finnes som sagt ingen kilder som opplyser noe eksakt om hva Munch stoppet opp ved på
Exposition Centennale. Men i Dage og nætter blandt kunstnere (1908) refererer Skredsvig til
en samtale med Munch under deres felles opphold i Nice og omegn vinteren 1892. Som et
innspill i kontekstualiseringen omkring hva Munch faktisk uttalte om andre kunstnere, kan
man minne om Skredsvigs erindring, som går ut på at Munch så positivt på verkene til Corot
og Millet (Skredsvig 1908, 116; Shiff 1988, 27). Dessuten er det grunnlag for å si at enkelte
malerier som Munch utførte mens han bodde i Saint-Cloud vinteren 1890, deler enkelte
likhetspunkter med tilsvarende av Camille Corot. Et av Corots favorittmotiver fremstiller ett
eller flere trær som bøyer seg ut mot en stille vannflate, mens man i bakgrunnen skimter
bredden på den andre siden av vannspeilet. Nettopp motiver i denne kategori malte Munch da
han bodde like ved elvebredden i Saint-Cloud (Woll 2008, b.1, 198). Plasseringen av solitære
figurer eller trær i landskapsrommet er et annet strukturelt aspekt ved noen av Corots malerier
som man finner paralleller til i Munchs produksjon (ill. 36, ill. 37).
Exposition decennale omfattet 1418 malerier, fordelt på drøyt 500 kunstnere. Norge bidro
med 125 malerier, fordelt på 67 kunstnere (Dumas 1889, 101-103). Enkelte utstillere
eksponerte fire malerier, men de fleste var representert med mellom ett og tre verk. Men i
motsetning til hva som var tilfellet på Verdensutstillingen i Antwerpen, gikk
aldersfordelingen nå i de unges favør. Malere som var født i 1859 eller senere, utgjorde en
gruppe på 26, mens hele 10 kunstnere var født i 1863 eller de følgende år. Født i 1866 var
Thorolf Holmboe den yngste. Munch som hadde fødselsdag i desember, gikk i sitt 26 år, så
aldersmessig befant han seg omtrent midt på aldersstigen blant de 26 kunstnerne som var
mellom 23 og 30 år.
Den norske avdelingen høstet positiv omtale i fransk presse, fordi den fremstod som en samlet
helhet. Det ble til og med publisert en egen bok om de skandinaviske kunstnerne (Ponsonailhe
1889). Thaulow bidro til publisiteten med en rapport som stod på trykk i Stavanger Avis 5.
september 1889. I denne forteller han at de franske jurymedlemmene lyste opp i glede da de
passerte den nordiske kunsten, og det var vel og merke franske kunstnere, fortsetter Thaulow,
”som vi liker bedst: Meissonier, Breton, Cazin, Puvis de Chavannes, Roll, Gervex, Duez”
(Østvedt 1951, 116). Thaulow refererer til mellomsonens malere: juste-milieu.
En amerikansk maler og forfatter, som også var vel bevandret innenfor samtidens billedkunst,
bemerker i en artikkel fra 1894 at flere norske malere på Verdensutstillingen 1889 var av
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ypperste klasse. Hamlin Garland sidestilte franske impresjonister og norske malere: De
skyggela med blått og fiolett og utelot den sonefremkallende overgangen mellom forgrunn og
bakgrunn (Garland 1894, 139).
I en omtale av de norske malerne tok Aubert opp forholdet mellom teknikk og kunstnerisk
budskap. Den tekniske dyktigheten var ikke fullt utviklet hos alle de norske, bemerker Aubert.
Til tross for denne svakheten argumenterer han for at teknisk beherskelse ikke var det
vesentligste, ettersom det maleriske håndlaget bør være bærer av det han kaller ”Følelsens
Styrke, Aandens Alvor” (Aubert 1889, 13/11). Ved betraktning av den franske
Tiårsutstillingen slo det Aubert at flere kunstnere var alt for dyktige i teknisk forstand (Aubert
1889, 13/11): ”Haanden løber forud for Øjet, og Øjet forud for Følelsen.” De norske malerne
formidlet derimot følelsenes dybde, slik Aubert også fant det uttrykt hos sitt største ideal:
Jean-François Millet.
Som jurymedlem skrev Christian Skredsvig en ”Indberetning”, hvor han berømmer norsk
kunst som ”et ungt og freidigt Udslag af den moderne Retning”, og han konkluderer med at
norsk malerkunst gjorde suksess (Skredsvig 1891, 67).
Eilif Peterssen var ansvarlig for opphengningen på den norske avdelingen. Hans oppgave var
neppe lett og komfortabel. For på utstillinger av denne typen ble verkene etter tidens uskrevne
regler hengt opp over store deler av den tilgjengelige veggflaten, gjerne flere i høyden.
Grunnlinjen som verkene i nederste sone ble hengt opp etter, ble kalt ”cimaise´n” etter det
franske ordet for vegglist, cimaise. Den horisontale vegglisten markerte avslutningen på et
brystpanel, og de nederste maleriene ble montert på veggen i henhold til denne listen.
Plasseringen hadde dessuten evaluerende karakter. Malerier som hang i første horisontale
sone, langsetter ”cimaise´n”, ble oppfattet som mer betydelige enn de som ble hengt høyere
opp (Skredsvig 1908, 89). Munchs fremtidige hjelper, Adelsteen Normann, fikk flere verk
flyttet fra den mest hedersfylte plasseringen med den følge at det ble fremsatt offentlig kritikk.
Samme skjebne rammet de to tyskorienterte malerne Frithjof Smith-Hald og Hans Dahl.
Praksis for opphengning fungerte i denne sammenheng som eksklusjons- eller
inklusjonsmarkører. Malere med uttalt skolering fra Düsseldorf og tradisjonelle
smakspreferanser ble det ikke tatt hensyn til.
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Aubert bemerket intet om hvor på veggflatene bildene til Munch og hans unge kolleger under
tredve år ble hengt opp. Heller ikke kommenterte han Munchs bidrag på utstillingen (Aubert
1889, 25/11). Det maleriet Munch stilte ut, ble utført 1884. Den norske tittelen er Morgen,
den franske Matin (Woll 2008, b.1, 124). At Aubert stod over å gi Munchs bidrag en
bemerkning eller to, som kanskje kunne virke meritterende i den aktuelle situasjonen, skyldtes
nok at han flere år tidligere hadde skrevet inngående om dette maleriet i en av sine artikler
som var viet Høstutstillingen 1884 (Aubert 1884, 22/11).

8.3 Société des artistes indépendants
I mai 1884, da Aubert var i Paris i sammenheng med årets Salong, oppsøkte han en nyetablert
gruppeutstilling som ble arrangert av kunstnersammenslutningen Société des artistes
indépendants. Salon des indépendants fant sted i en av de midlertidige bygningene på
”Tuilerienes Tomt” (Aubert 1884, 28/5). Blant initiativtagerne til De uavhengiges salong, som
var uten juryering og uten prisutdelinger, finner man blant andre Albert Dubois-Pillet, Odilon
Redon og Paul Signac. Aubert konstaterer i Aftenposten at utstillerne kunne by på ”en god Del
Arbeider af virkeligt Værd”, men også ”impressionistiske Exentriciteter” og mye
”ubehjælpeligt og naivt” (Aubert 1884, 28/5). Som eneste nordmann var maleren Lorentz
Nicolaysen representert med et figurbilde. Nicolaysen, som var født i 1838, fulgte
undervisningen på Académie Julian i flere sesonger midt på 1880-tallet og stilte ut på
Høstutstillingen 1886 og 1888-1891.
Société des artistes indépendants fortsatte med de kollektive mønstringene, og den femte i
rekken fant sted i 1889, nærmere bestemt i Salle de la Société d´horticulture, 84 rue de
Grenelle, og utstillingen var offisielt åpen for publikum frem til og med 4. oktober (Reff red.
1981b). Munchs første brev hjem til familien i Kristiania etter ankomsten til Paris er datert 9.
oktober, og hvorvidt han rakk å få se denne utstillingen før den stengte offisielt eller uoffisielt,
lar seg ikke fastslå.
Men våren 1890 fikk Munch en ny sjanse. Utstillingen til Société des artistes indépendants
fant sted i Pavillon de la Ville de Paris, med adresse Champs-Élysées. Åpningstiden var fra
20. mars og frem til 27. april (Reff red. 1981b). Utstillingen inkluderte i henhold til Catalogue
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des oeuvres exposées 858 bilder. Enkelte malere skiller seg ut i lys av Munchs orientering og
utvikling.
Kontekstualisering innebærer et motivert analyseperspektiv, skriver Richard Shiff i ”Art
History and the Nineteenth Century: Realism and Resistance” (Shiff 1988, 27). Biografisk og
sosialhistorisk kontekstualisering retter oppmerksomheten mot de kunstnerisk-estetiske
muligheter som forelå i gitte situasjoner: hvilke verk og utstillinger var tilgjengelige for
Munch, og hva i dette mangfoldet av muligheter kunne være av særlig interesse med hensyn
til hans prosjekt.
Armand Guillaumin stilte ut flere landskapsbilder med vekt på fargevirkning fremfor
lysvirkning, en dreining fra impresjonistisk fargedeling som man også kan observere hos Paul
Gauguin. Nettopp Gauguin og Guillaumin var de malerne som Krohg fremhever i artikkelen
”Impressionisterne” fra november 1889. Han mente at disse malerne proklamerte fargenes
absolutte suverenitet (Koefoed & Thue red. 1989, 41). Guillaumin brukte komplementære
fargepar i landskapsbilder med morgenlys eller kveldsskyer. Munch gikk også skrittvis over
til tyngre farger og komplementære kombinasjoner som i denne henseende har paralleller hos
malere som Guillaumin, Gauguin og van Gogh (ill. 39).
I Paris fantes det diverse temporære utstillinger som ble arrangert av kunstklubber og de
såkalte ”sirkler”. En av de sentrale var Cercle de l´Union Artistique (Bouillon 1986, 89-113).
Aubert omtalte jevnlig utstillinger i disse fora (Aubert 1884, 7/3).

8.4 Salongen
I et brev som Munch skrev i mars 1890, sier han at ”jeg burde vel se salonen” (Munch red.
1949, 87). Den årlige Salongen, som åpnet offisielt 1. mai 1890, kan legges til listen over
utstillinger han oppsøkte i tiden før avreisen (Salon de 1890 1890). I motsetning til Krohg og
Thaulow og flere andre norske malere gjorde Munch aldri noe forsøk på å bli antatt på
Salongen. Tvert imot stilte han seg negativ til denne kunstutstillingens motiv- og
formpreferanser. I et notat som blir datert 1892, uttrykker han skuffelse over Salongen med
disse ordene (MM, N 59):
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Jeg [som for] 7 år [1885] siden [dro] til Paris med en brændende
længsel efter salonen – Jeg trodde jeg skulde gribes og følte blot …
væmmelse.
I notatet nevner Munch Adolphe-Willliam Bouguereau som særlig kritikkverdig med en slags
”reklamestil” (MM, N 59). Denne dommen er i overensstemmelse med det Werenskiold
uttalte om samme kunstner året før. I intervjuet med Krohg snakker Werenskiold negativt om
”den væmmelige Bouguereau” og hans ”bonbon-æskelågs-billeder” (Krohg 1891, 12).
Tilsvarende satiriske bemerkninger om Salongens malere kan man lese i Guy de Maupassants
roman Fort comme la mort (1889), som kom på norsk 1890. Maupassant deler Salongens
utstillende malere i tre grupper. ”Akademikerne, alle korrekte og dekorerede med røde, dels
umaadelige, dels mikroskopiske Rosetter”, danner den ene gruppen (Maupassant 1890, 110).
Den andre grupperingen blir omtalt som ”de borgerlige Malere omgivet af et
Familietriumftog”, eller alternativt som ”Spradebassernes og Modenarrenes,
Boulevardkunstnernes Klasse” (Maupassant 1890, 110). Maupassant peker ut juste-milieumalerne og den akademiske ytterfløy.
På bakgrunn av Munchs ”væmmelse” for og reserverte holdning til Salongen som
utstillingsforum, er det lite sannsynlig at han noensinne vurderte å levere inn et maleri for
juryering. I så måte hadde Aubert vært nokså forutseende da han i sammenheng med
Høstutstillingen 1884 slo fast at Munch og hans unge kolleger neppe tilfredsstilte Salongens
estetiske smak. Aubert snakket her om Kalle Løchen, Edvard Munch og Jens Waldemar
Wang. Disse tre hadde pådratt seg publikums misnøye både i anledning av Høstutstillingen
1883 og 1884. Men Aubert viste til at Høstutstillingens kunstnerjury hadde sluppet dem frem,
til tross for at deres formbehandling ikke holdt samme nivå som lys- og fargeforståelsen.
Aubert konkluderer slik (Aubert 1884, 25/10):
Forøvrigt skal det villig indrømmes, at det er mere end tvilsomt,
hvorvidt noget af de tre Billeder, hvorom det her gjælder, selv endog
Munchs [Morgen, 1884], vilde være antaget paa den franske Salon.
Aubert oppfattet umiddelbart den estetiske avstanden mellom Munchs stil og de formale
kvaliteter salongjuryen forventet. Likevel ble det slik at Munch jo nettopp var representert
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med Morgen på Verdensutstillingen i Paris høsten 1889. Det er rimelig å anta at Auberts
nølende anerkjennelse av Munchs talent og de sprikende vurderingskriteriene på de respektive
utstillingsstedene, Høstutstillingen, Verdensutstillingen og Salongen, må ha satt Munch i en
tvilende posisjon med hensyn til juryordninger, utstillingsetablissementer og dagskritikken i
avisene. At han gamle ”fiende” Wentzel, som Munch gjerne omtalte nedsettende som
”Kvistemaler”, ble antatt på Salongen 1890, kan ha gjort tvilen permanent (Krohg 1892, 24).
Systemet var ellers slik at kunstverk som skulle vurderes for opptak på Salongen, ble levert
ved inngangen på nordsiden av Palais de l´Industrie i mars-april (Fox 1909, 152; Aubert 1884,
7/3). Så fulgte noen uker med venting før juryens resultat forelå. Men frem til høsten 1892
underkastet Munch seg aldri institusjonaliserte kanaler for karrierebygging i utlandet. Derimot
leverte han inn bilder jevnlig for juryering på Høstutstillingen eller til kollektive utstillinger i
utlandet som ble juryert av norske malere som beskyttet hans interesser.
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9. Munch og Bonnat
9.1 ”Studium ved en udenlandsk Læreanstalt”
Offisielt ble Munchs opphold i Paris 1889-1890 kategorisert som en studiereise med det
formål å disiplinere tegneferdigheter. Opptakten fant sted i første halvår 1889. Denne våren
arrangerte han en separatutstilling i Det Norske Studentersamfunds lokaler, Universitetsgaten
26. Den smaksdominerende kretsen av kunstnere betraktet Munch som et eksepsjonelt talent,
og denne vurderingen ble delt av Andreas Aubert. I anmeldelsen ”I Anledning af Edvard
Munchs Udstilling”, som ble publisert i Dagbladet, omtaler han Munch som ”en koloristisk
Begavelse af første Rang” (Aubert 1889, 19/5). Men rosen hadde en bakside. Det
klanderverdige lå i at utstillingen vitnet om ”en Ligegyldighet for Form og Tegning, som er
saa meget sørgeligere hos en Kunstner, hvis Talent for Menneskefremstilling er saa
fremragende” (Aubert 1889, 19/5).
Aubert anfører tre forklaringer. Dels skyldtes verkenes kompositoriske og tegneriske feil og
mangler Munchs offentlig kjente tendens til sykelighet. Som nevrasteniker manglet han fysisk
kraft til å fullføre maleriene, og derfor nådde flere av dem aldri lenger enn til et preliminært
stadium. Den andre årsaken gjaldt status for kunstutdannelsen i Norge. Akademisk utdannelse
innen kunstsektoren på linje med andre europeiske land som man kunne sammenligne seg
med, eksisterte ikke, og lite utdannelse svekket Munch kunstnerisk. Dette var de objektive
årsakene til de utstilte verkenes formale svakheter. Men Munch bar en viss subjektiv ”Skyld
som Elev”, legger Aubert til, for med sin sedvanlige manglende selvkritikk hadde Munch tatt
med ”ligt og uligt” på separatutstillingen (Aubert 1889, 19/5). Tross alle negative innsigelser
argumenterer Aubert likevel for at ingen annen ung maler hadde et større behov for stipend
enn nettopp Munch (Aubert 1889, 19/5):
Munch burde være en af de første til at faa et af vore 2-aarige
Stipendier, men paa den udtrykkelige Betingelse, at han skulde søge
en fremragende Lærer i Modeltegning og tillige fremlægge grundige
Prøver paa sit Arbejde efter det første Aars Udløp.
Den paternalisme som Aubert uttrykker i anmeldelsen, åpenbarer hvor gjennomsiktige de
sosiale forholdene i Kristianias kulturliv var. Tildelingen av et reisestipend med det formål å
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oppøve den unge kunstneren i ”sund Sans” ville være i ”Munchs egen Interesse”, heter det i
artikkelens avslutning (Aubert 1889, 19/5).
Aubert kjente trolig til at Munchs støttespillere var i ferd med å samle seg om en anbefaling.
For en tilsvarende positiv oppfatning som Auberts, men formulert på en langt mer diplomatisk
måte, kan man lese i deres begrunnelse for tildeling av Statens stipend til Munch.
Begrunnelsen ble støttet av et bredt utvalg av malere, som også med hensyn til fødselsår
utgikk fra flere generasjoner. Utkastet, som er datert 27. april 1889, er undertegnet av Hans
Heyerdahl, Amaldus Nielsen, Christian Krohg, Hans Fredrik Borgen, Theodor Kittelsen og
Christian Skredsvig. Argumentene for å anbefale tildeling er prestasjonsorienterte. De
henviser til separatutstillingen i Studentersamfundets sal. Bildene på utstillingen beviste at
Munch hadde en begavelse utenom det vanlige. Dessuten minner kunstnergruppen om
Munchs samlete produksjon, som jo var stor, og at han skulle ha mottatt minimalt med positiv
omtale i det offentlige rom. Munch blir oppfattet som en lovende ung kunstner som burde gis
anledning til å ”gjennemgå et alvorligt og grundig Studium ved en udenlandsk Læreanstalt”
(MM, Heyerdahl et al. 1889, 27/4). Det sies intet om hvilken utdanningsinstitusjon Munch
skulle meldes inn ved, men den franske maleren Léon Bonnats private atelierskole var allment
oppfattet av norske kunstnere som tilfredsstillende.
En mer uformell støtteerklæring ble lansert av Christian Krohg. I ”Tredie Generation”,
publisert i Verdens Gang 27. april 1889, beklager han at Munch ikke hadde hatt anledning til,
som alle franske Malere, å bli utdannet ved et kunstakademi (Krogh 1920, b.1, 192):
Det er Synd, at Munch ikke har havt Anledning som alle franske
Malere til at gaa igjennem et Akademi rigtig grundig, for Munch er
saa selvstændig, at ham havde det ikke skadet, som saa mange andre.
Ingen har ondt af at lære, naar de bare forstaar at kaste det lærte bort
igjen paa rett Tid og Sted.
Mange norske malere søkte til Bonnats undervisning. Christian Skredsvig var elev hos Bonnat
noen måneder 1874-1875 og omkring 1880. Harriet Backer og Hans Heyerdahl studerte hos
Bonnat i årene 1878-1880. Eyolf Soot tok del i undervisningen hos Bonnat våren 1882, og
Asta Nørregaard mottok korreksjon av Bonnat i perioden 1879-1885 (Wichstrøm 1997, 47).
Werenskiold studerte hos Bonnat og Roll vinteren 1888-1889, og ifølge Aubert søkte han seg
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til Bonnat for å lære to ting: ”at se helt, at se stort” (Aubert 1890, 26/10). Mindre kjent er det
at Krohg ønsket ”at søge til Bonnat ligesom Werenskiold” (Aubert 1890, 9/11). I februar 1890
ble det til og med arrangert en salgsutstilling og etterfølgende auksjon av Oda og Christian
Krohgs malerier. Dette finansieringstiltaket fant sted i Studentersamfundets lokaler i
Kristiania, og overskuddet skulle sette Krohg i stand til å studere hos Bonnat, for øvrig etter
råd av Erik Werenskiold (Thue 1997, 188). I denne anledning søkte Krohg Houens fond og
Statens reisestipend, men uten å nå opp i tildelingen, så dermed ble Krohgs ønskede studier
hos Bonnat kansellert.
Listen over utstillende norske kunstnere på Verdensutstillingen viser at 26 malere av totalt 67
var født i 1859 eller senere (Dumas 1889, 101-103). Et stort antall norske kunstnere under 30
år hadde studert eller var i ferd med å tiltre kunstutdannelse i Paris. Håndboken The Art
Student in Paris, som ble publisert 1887, bringer en liste over aktuelle skoler og deres fortrinn
og ulemper. Boken ble gitt ut av Boston Art Students´ Association, og den ble skrevet
vinteren 1886-1887 av et forfatterkollektiv, som bestod av medlemmer med erfaring fra Paris
(The Art Student in Paris 1887, 5). Opplysningene må derfor anses som troverdige og
dekkende for forholdene på tampen av 1880-tallet, og de kan anvendes som
bakgrunnsmateriale for den situasjon Munch trådte inn i høsten 1889 (The Art Student in
Paris 1887, 28-38; Clement & Hutton 1880, b.1, lxix). I The Art Student in Paris blir det listet
opp ni private kunstskoler. Norske kunststudenter søkte seg primært til fire av disse:
Académie Julian, Académie Colarossi, Fernand Cormon og École de Dessin et Peinture.
Den skolen som Munch oppsøkte, er i guideboken The Art Student in Paris oppført under
navnet School of Drawing and Painting med adresse 85 rue Ampère (The Art Student in Paris
1887, 37). Den franske skolebetegnelsen er École de Dessin et Peinture (Weinberg 1991,
164). Den amerikanske håndboken opplyser ellers følgende om denne skolen (The Art Student
in Paris 1887, 37): ”Number of students in this school limited.” Denne opplysningen er
viktig, ettersom kvaliteten på undervisningen sank med antall elever som læreren skulle
korrigere. I henhold til guideboken underviste Pierre Puvis de Chavannes, Léon Bonnat og
Alfred Roll på dette studentatelieret. Det blir videre informert om at gebyret for en måneds
undervisning var 60 francs for en halv dag og 100 francs for hele dagen. I et brev hjem til
tanten, medio oktober 1889, sier Munch at han har ”betalt hos Bonnat forskud for tre
måneder” (Munch red. 1949, 68). Munch opplyser ikke om terminbeløpets størrelse og
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hvorvidt han ble innskrevet som student på halv- eller heltid, men månedlig forskuddsbetaling
stemmer overens med reglene for innbetaling som blir omtalt i håndboken.

9.2 Bonnat
Munchs franske lærer ble født 1833 i Bayonne, men bosatte seg i Paris 1854 hvor han
oppnådde en plass i Léon Cogniets atelierklasse ved École des Beaux-Arts (Weisberg red.
1980, 271-273). Med konstitusjon for å kunne konkurrere om priser og stipend, leverte
Bonnat inn kunstverk til vurdering for Prix de Rome 1854 og 1855, men uten resultat.
Derimot oppnådde han andre plass 1857, noe som satte ham økonomisk i stand til å realisere
et treårig studieopphold i Villa Medici, som huset Det franske akademi i Roma.
Bonnat konsentrerte seg i unge år om motiver av historisk og religiøs art. I løpet av 1870årene fant han frem til den motivtypen som åpnet nye karrieremuligheter. Bonnat ble
internasjonalt anerkjent for sine portretter av fremtredende personer i den tredje republikk,
men også av representanter for det høyere og økonomisk velhavende borgerskap i Europa og
USA. Maleriene baserte seg ofte på fotografier, og de ble omsatt til stive priser. Richard
Kaufmann nevner i Det moderne Frankrig at prisnivået steg til nye høyder i 1880-årene. Blant
de prisdrivende faktorene peker Kaufmann på amerikanske kjøpere og forståelsen av kunst
som investeringsobjekter (Kaufmann 1882, 138). Prisene eskalerte når verkene ble omsatt i de
fasjonable kunstgalleriene. Markedsøkonomiens logikk er en del av det moderne juste-milieumaleriet.
I flere portretter plasserer Bonnat den portretterte i et rom med litt ubestemmelig avgrensning,
hvor ansikt og kropp blir belyst slik at det oppstår kontraster mellom lyse og skyggelagte
partier (ill. 41). Mest skygge samles omkring hodet for å øke lyskraften i ansiktet. I
portrettene kommer det tydelig frem at Bonnat var begeistret for spanske kunstnere som
Vélazquez og Ribera. Bonnat generaliserer gjerne omgivelsene som den portretterte befinner
seg i, sittende eller stående, og fjerner de fleste attributter som kan indikere profesjon eller
bestemte karaktertrekk.
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Barclay Day skildrer i artikkelen ”L´Atelier Bonnat” Bonnats stilling i fransk kunstliv (Day
1882, 138). Han plasserer Bonnat mellom impresjonisme og akademisk kunst. Bonnat var
mest kjent som en av realismens fremste utøvere, ofte mer opptatt av å gjengi de fysiske
fremfor de åndelige aspekter ved fenomenene (Zola 1988, 263). Men Bonnats stiluttrykk var
ikke detaljorientert; man kan heller si at han siktet mot virkelighetsnærhet og konsentrasjon
om essensielle fysiognomiske enkeltheter, eller som Andreas Aubert formulerer det i
artikkelen ”Fra det franske nutidsmaleri” (Aubert 1884, 14):
Ved den maleriske side af hans [Bonnats] portræter må man
fremfor alt beundre hans overlegne blik for det væsentlige;
dette, der gjör hans teknik så overskuelig og enkel, og dog fyldig
nok, så man ikke savner detaljer.
I en studie om amerikanske malere i Paris hevder H. Barbara Weinberg at Bonnat ”blended
the academic French and painterly Spanish modes in a technical juste milieu” (Weinberg
1999, 222). Å plassere Bonnat i en mellomposisjon er en måte å dele inn kunst og kunstnere
på i det parisiske miljø som også er foreslått av danske kunsthistorikere. I katalogen til
utstillingen Mødested Paris. 1880´ernes avant-garde blir følgende tolkning lansert
(Frederiksen & Villadsen red. 1983, 14):
Bonnat havde således fundet sig en mellomposition i forhold til
yderfløjene i det franske kunstliv. Dette var han dog ikke ene om: lige
siden borgerkongedømmets tid havde der eksisteret en såkaldt ’juste
milieu’-gruppe af kompromissøgende kunstnere, som placerede sig
imellem den akademiske konservatisme og de uafhængige
avantgardetendenser.
Nettopp denne mellomposisjonen, maleriteknisk så vel som med hensyn til kunstpolitisk
ståsted, gjorde Bonnat særlig egnet som lærer for norske malere, som dermed slapp å foreta
egne strategiske valg mens de studerte. Bonnat kunne bli oppfattet som noenlunde nøytral til
samtidens kunstpolitiske og estetiske stridigheter.
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9.3 Studiemiljøet
Barclay Day har skrevet nokså presist om hvordan det var å være elev hos Bonnat (Day
1882). Opptakskriteriene var uformelle. Potensielle studenter kunne oppsøke Bonnat og
fremvise eksempler på egen produksjon, og hvis mesteren likte studentens arbeider, kunne
vedkommende gå direkte til undervisningslokalet og presentere seg for tillitsmannen, som på
fransk ble kalt massier. Etter registrering og innbetaling av undervisningsavgift fikk man
rettigheter og plikter på linje med de andre studentene.
Atelieret holdt åpent fra syv om morgenen i sommertiden og fra åtte om vinteren. Hver
mandag morgen innfant en ny modell seg. Vedkommende valgte dels positur selv, dels
bestemte studentene hvordan aktmodellen skulle stille seg opp på den opphøyde plattformen.
Studentenes staffelier og krakker ble arrangert i halvsirkler foran modellen, slik at de som
arbeidet nærmest, satt på lave krakker, mens de som befant seg lenger fra plattformen, satt på
høyere krakker eller rett og slett stod foran staffeliene. Den enkelte students ståsted og
avstand til modellplattformen avgjorde om man konsentrerte seg om modellens hode, av deler
av kroppen eller av kroppen som helhet.
Munchs studietegninger fra tiden hos Bonnat tyder på at han valgte eller ble tildelt en plass
langt bak. Diverse kasser av tre i varierende størrelser ble brukt av modellen til å sitte på eller
støtte seg til. Dessuten fantes det en madrass som var trukket med mørk grønn toile-cirée, som
modellen brukte som underlag i liggende positurer. En madrass av denne typen kan man se i
Munchs studietegning Hvilende mannsakt (1889), (ill. 40).
Siden mange studenter i elevatelieret var utlendinger, foregikk undervisningen på flere språk.
Likevel dominerte fransk som undervisningsspråk, ettersom veiledning ble praktisert ved
hjelp av fagtermer som har internasjonal utbredelse og gyldighet.
Bonnat holdt sjeldent forelesninger i plenum; han nøyde seg med å gi hver student noen
minutters oppmerksomhet. Bonnat fulgte dessuten det pedagogiske prinsipp at studentene
skulle lære av hverandre. Samhandling mellom studentene var å forstå som bearbeidelse av
individuell veiledning som ble gitt av læreren. Day opplyser eksplisitt at Bonnat bare ved
enkelte anledninger korrigerte direkte på studentenes arbeider. Hvis han oppdaget at en av
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elevene strevde med et spesielt problem, anmodet han en mer erfaren student i gruppen om å
hjelpe vedkommende (Day 1882, 139-140).
I motsetning til det hierarkiserte og konkurransepregede miljøet som hersket blant studenter
og lærere ved École des Beaux-Arts, ser det ut til at studiemiljøet hos Bonnat var jovialt og
preget av jevnbyrdighet og utveksling av læringserfaring. Spenninger og interne konflikter ble
dempet, da avansementskriteriet ikke var intern konkurranse (Boime 1971, 49). Jevnt over ser
det ut til at studentene fra Skandinavia hadde ervervet faglig kompetanse ut over grunnivået.
Flere stilte med lang utdannelse, og mange kunne, som Munch, vise til karrieremessige
aktiviteter i form av kollektive eller separate utstillinger. Gjennomsnittsalderen var høyere
enn på École des Beaux-Arts, og miljøet betydelig mer internasjonalt, så samlet sett var det
mer snakk om etterutdannelse enn grunnutdannelse.
I et brev fra november 1887 opplyser prins Eugen at han disponerte et atelier ved place des
Ternes (Eugen 1946, 54). I The Art Student in Paris ramses det opp gateadresser om hvor man
kunne leie atelier (The Art Student in Paris 1887, 46). Kaufmann forteller i Det moderne
Frankrig at det ”oppe ved Avenue de Clichy har der endogsaa rejst sig en hel lille By af
Atelierhuse udelukkende for Bonnats elever” (Kaufmann 1882, 145). Heyerdahl etablerte seg
med eget atelier under oppholdet i Paris 1881 (Aubert 1881, 4/12). Men Munch slo seg aldri
ned med atelier som var finansiert av egne midler, eller i kompaniskap med likesinnede.
Årsaken kan være økonomisk eller ha å gjøre med internaliserte arbeidsvaner, eller skyldes
målforståelse av studieoppholdet. Atelierfellesskap kan fungere sosialt integrerende, men
Munch avstod fra denne muligheten. Skal man dømme ut fra brevene og generell adferd,
foretrakk han personlig frihet fremfor forpliktelser.

9.4 Bonnats undervisning
Flere av Bonnats skandinaviske elever har skrevet nokså inngående om miljøet i elevatelieret
og hvordan undervisningen foregikk i praksis (Jessen red. 1938, b.2, 442-454). Den danske
maleren Laurits Tuxen var tilsluttet Bonnats skole 1875-1878. I et brev skriver han angående
Bonnats undervisningsprinsipper at den ”characterfulde Fremstilling søges gjennem en kraftig
og solid Construction af Formen, hvor man gjennem de store Planer og Masser kommer til
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Detaillen” (Frederiksen & Villadsen red. 1983, 49). I En Malers Arbejde gennem tredsindtyve
Aar erindrer Tuxen at Bonnat alltid minnet om at ”Quand vous faites les piéds, regardez la
tête” (Tuxen 1928, 76).
Bonnat var ellers opptatt av at studentene observerte modellens anatomi, la merke til hvordan
”Benene komme frem til Overfladen, i Modsætning til Musklerne” og passet på
”Ledsammenføjningerne” (Frederiksen & Villadsen red. 1983, 50). Bonnat minnet videre om
at en maler må holde øye med lysverdiene (Frederiksen & Villadsen red. 1983, 49-50):
[…] har man to Flader, som ligge éns for Lyset, maa den, der er Øjet
nærmest, virke stærkest, ligge de i forskjellig Afstand fra Lyset, bliver
Forskjellen jo endnu mer iøjnefaldende.
Denne forståelsen av lysfortoning, som Tuxen kaller modulasjon, ble i norsk maleri særlig tatt
opp av Harriet Backer, men også av Munch. At detaljene står i det rette forhold til helheten,
var et overordnet synspunkt i Bonnats regelverk om det konstruktive, noe Munch trolig kunne
slutte seg til. Men det Bonnat mente om penselstrøkene, må ha vekket skepsis. I et maleri bør
det ikke fremkomme for tydelig ”paa hva Maade det er gjort”, skriver Tuxen, som minner om
et av Bonnats utsagn, nemlig ”i Naturen ser man ikke Penselstrøgerne” (Frederiksen &
Villadsen red. 1983, 50). Derimot distanserte Bonnat seg fra den davidske skoles bruk av
konturlinje. I naturen finnes ingen konturer, doserte Bonnat (Tuxen 1928, 66).
En annen dansk kunstner som mottok veiledning i Bonnats elevatelier, var Peder Severin
Krøyer. I et brev skrevet rett etter registreringen som student i Bonnats atelier juni 1877,
foretar han en komparativ sammenstilling av undervisningen hos Bonnat og slik man gjorde
det ved Kunstakademiet i København (Frederiksen & Villadsen red. 1983, 33):
Det betragter jeg overhovedet som den store Forskjel mellem
Undervisningen her og hjemme, at man her stadig taler om Simpelhed,
Storhed, Helhed, arbejder med de store Flader og de store Lys- og
Skyggemasser; hjemme hænger man sig derimod ofte lidt meget i de
enkelte Former, hvorved Helheden, Storheden, som man altid finder
hos de gamle Mestre (som Bonnat ogsaa stadig henviser til, især
Rembrandt og Ribera), ofte sættes tilside.
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I et annet brev nevner Krøyer at noe av det første han la merke til i fransk kunst, var at den i
hans øyne virket ”ufærdig”. En annen observasjon gjaldt detaljer. Forklaringen på dette
fenomenet ble avslørt da Bonnat kommenterte arbeidet hans (Fredriksen & Villadsen red.
1983, 39-40):
Bonnat kom: ’De har formange Smaating som forstyrrer Helheden,
Naturen er meget simplere baade i Form og Farve, hvor har De lært at
se paa alle de brogede Smaating, det er konventionelt, det er ikke et
tilstrækkeligt umiddelbar Studie efter Naturen. Knib Øjnene sammen
og se saa paa Naturen og paa Deres Billede, det vil hjælpe Dem til at
komme bort fra den smaalige Synsmaade.’
Harriet Backer, som studerte ved den kunstskolen som ble drevet av madame Trélat de
Lavigne, så også tilbake på Bonnats korreksjon som en utbytterik opplevelse (Lange 2003,
61). Hun meldte seg til undervisningen 1878 og deltok i elevatelierets fellesskap periodevis i
to år (Lange 1995, 80). I brev fra studietiden avslører hun små episoder fra det daglige liv i
atelieret, blant annet fremhever hun at Bonnat alltid slo ned på det beste i tegningen og gav
ros (Kielland 1958, 74). I sine erindringer, skrevet flere tiår etter studietiden, summerer
Backer opp det sentrale læringsinnholdet (Kielland 1958, 74):
Korrekturen var glimrende, ingen snak om detaljen. Først og sidst det
store syn på helskikkelsen. Paamindelsen: ’La construction,
mademoiselle. Les attaches’, leddenes konstruktive forhold til
hinanden, var ofte det eneste ord som blev sagt. […]. Dertil blev det
for mig av stor betydning, at i Bonnats korrektur, saaledes som jeg
forstod den, blev belysningsmotivet det avgjørende […].
Det ser ikke ut til at Bonnat endret sitt pedagogiske opplegg nevneverdig i de årene han holdt
på som veileder. Han la vekt på at studentene tegnet etter levende modell og snakket sammen
om læringsutbyttet, og slik skapte et felles og dynamisk læringsmiljø. Hvis Bonnat refererte
til andre kunstnere, var det helst historiske størrelser som Rembrandt, Ribera og Vélazquez,
kunstnere som han selv var opptatt av og som kunne eksemplifisere et estetisk poeng. Ellers
forteller hans tidligere studenter om at han alltid i den individuelle korrektur fremhevet det
beste og kom med oppmuntrende bemerkninger. Med hensyn til læringsinnhold formidlet
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Bonnat viktigheten av å gå fra helhet til del, ikke omvendt, og ha helskikkelsen present - og
slett ikke henge seg opp i detaljer. Dessuten var han nøye med at studentene lærte seg å
fordele plan og volum, lys og skygge, og konsentrerte seg om å observere fenomenene
uhildet.

9.5 Læringsutbytte
Kollegenes studieerfaring var en kunnskapskilde som Munch kunne trekke på.
Sannsynligheten for at han derfor visste hva han gikk til, da han søkte seg inn på Bonnats
skole, er nokså stor. Siden det fantes mange private kunstskoler i Paris, så må valget av
Bonnat ha vært planlagt og villet, og ikke minst anbefalt. Dessuten var et opphold hos Bonnat
ansett som en nødvendig del av en ung kunstners karriereplan, spesielt med hensyn til
tegneferdigheter. Videre ser det ut til at Munch utelukkende ble korrigert av Bonnat, selv om
The Art Student in Paris opplyser at både Puvis de Chavannes og Roll var engasjert som
lærere ved skolen.
Munch var forberedt på hva Bonnat stod for kunstnerisk, for han var fyldig representert på
Verdensutstillingen. Her kunne Munch se prøver på Bonnats orientalske motiver,
sjangerscener eller religiøse fremstillinger, og ikke minst portretter (Dumas 1889, 4, 44). For
øvrig hadde Munch hatt muligheten til å gjøre seg kjent med Bonnats verker i Antwerpen og
København.
I Bonnats undervisning ble det normalt bare tegnet etter levende aktmodell, noe man også kan
se av Munchs studietegninger, som er utført i kull, blyant eller olje. Bonnat overlot til den
enkelte student å velge motiv (hode, halvfigur, hel figur) og teknikk (kull, rødt eller svart kritt,
oljefarge).
De modellene som stod for Munch og hans kolleger, var del av et rullerende system, der
samme modell stod en uke eller så, for deretter å bli erstattet av en annen. Munchs tegninger
viser menn på forskjellige alderstrinn, yngling, ung mann og full manndom, samt helt unge
eller voksne kvinner (ill. 42). Modellene står med asymmetrisk vektfordeling eller er
posisjonert i hvilestilling med tilnærmet likevekt på begge bena; andre tegninger viser en
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hvilende mann i horisontal stilling. Armene blir holdt bak hodet eller inn mot kroppen, andre
ganger strekkes en arm ut, mens hånden griper om en støttende stav. Vridninger i kropp og
dreining av hodets vinkel, med fokus på nakkens og halsens sammenhengende linje samt
ansiktets halvprofil, skaper forskjellige dybder eller plan og tilhørende gradering av skygge.
Munchs tegnestil er summarisk og gjengir få detaljer utenom hode, ansikt, kjønnsdeler og
hårvekst. Helheten blir fremhevet, og siden de fleste av Munchs tegninger er utført i
kullteknikk, som egner seg mindre godt for skravering, er skyggepartiene primært utført som
utgnidninger og i begrenset grad som parallelle streker eller kryssende linjer. Munchs
tegninger er noe mer preget av rund modellering fremfor plan som vinkles mot hverandre.
I sine egne kunstverk var Bonnat opptatt av sterke kontraster mellom lys og mørke,
chiaroscuro, og selv om Munch i moderat grad benyttet skyggeeffekter i de tegningene han
utførte hos Bonnat, dukker skyggevirkninger i mange kombinasjoner opp igjen både som
formale virkemidler og som metaforer i maleriene fremover på 1890-tallet (Mørstad 2003a,
66-97).
Oppsummerende kan man si at Munchs læringsutbytte etter tre måneder hos Bonnat bestod av
tre hovedmomenter, nemlig forenkling, skyggebruk og lysfortonging, samt stillingsmotiver.
Disse momentene ble sentrale i utviklingen av Munchs stil og ikonografi. Et siste moment kan
med rette føyes til. Det gjelder for Bonnat så vel som for hans elev Munch at de i sine
karrierer utførte mange portretter, og at disse dannet et økonomisk fundament for deres
respektive kunstnerskap. De hadde begge blikk for markedsmekanismer og
inntjeningsmuligheter. Dessuten viste Munch noe av det samme konkurranseinstinktet som
Bonnat. Derimot manglet Munch Bonnats pedagogiske interesser og formidlingsevne. På
dette punktet skiller Munch seg også klart fra Krohg, som jo var en slags ”multikunstner” og
kulturformidler allerede i 1880-årene.
Fra Munchs brev hjem kan man regne ut at han møtte opp i rue Ampère i annen uke av
oktober, rett etter ankomsten til Paris, betalte for tre måneders undervisning og avsluttet
studiene hos Bonnat i annen uke av januar 1890. I et brev fra begynnelsen av desember til
søstrene Laura og Inger erkjenner Munch at han ”vil vist have godt af arbeidet hos Bonnat”,
og legger til at læreren ”liker mine tegninger godt” (Munch red. 1949, 76). I januar, etter
nesten tre måneders undervisning, melder Munch hjem at ”Bonnat liker min [mine] tegninger
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svært godt”, men legger til at han nå heller vil ”male noen billeder” ute i Saint-Cloud (Munch
red. 1949, 82). Det er åpenbart at oppholdet i Bonnats elevatelier var vellykket, og at Bonnat
forholdt seg positiv til Munchs prestasjoner.
I negativ kontrast til hva Munch skrev hjem om, siterer faglitteraturen ofte et notat som han
skal ha loggført i desember 1889. I denne teksten, som kommenterer undervisningsrutinene,
er det en skoletrett Munch som taler (MM, T 2770):
Jeg arbeider på atelieret om formiddagen strækker armen ud og måler
med blyanten forholdene i kroppen på den nøgne model som står midt
i atelieret Hvormange hoder går det i kroppen hvor bredt er brystet i
forhold til længden af kroppen Det kjeder og trætter mig – sløver mig.
Teksten beskriver nokså nøyaktig hvordan undervisningslokalet så ut, og hvordan modellen
var plassert på en forhøyning, mens studentene satt eller stod omkring og forsøkte å fange inn
den nakne kroppens særpreg. At dette kunne virke utmattende, særlig når man tar i
betraktning hvordan dårlig luft og småprat i lokalet kunne forstyrre den enkeltes
konsentrasjon, trenger ikke bli tatt til inntekt for at Munch var misfornøyd med sitt
studieopphold, noe som også blir motsagt av hva han rapporterte hjem om i brevene.
Likevel er det i ettertid formidlet en anekdote som konstruerer en personlig motsetning
mellom den 26 år gamle Munch og den 30 år eldre Bonnat. Det var Munchs kollega Karl
Konow som i en avisartikkel fra 1926 mente å erindre en episode som oppstod mellom
Bonnat og Munch på grunn av en akt nordmannen hadde malt. Thiis gjengir denne historien
slik (Thiis 1933, 186):
Modellen stod mot en hvit bakgrunn, hvori Munch så en kold, grønlig
tone som kontrast mot kjødtonen, mens mesteren [Bonnat] hevdet at
veggen så langt fra å være grønnlig, var rødlig. Og da læreren
overhørte hans innvendinger, gav Munch op og sluttet.
Tradisjonelt blir Stående kvinneakt datert til 1889 og vurdert som en studie som Munch
utførte hos Bonnat (Woll 2008, b.1, 193). Kvinnen står mot en vegg som domineres av grønne
toner, som er malt til dels over rødbrune, særlig ned mot gulvet (ill. 43). Hud og kroppsformer
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er modellert i lyse toner som trer frem fra den mørkere bakgrunnen, for øvrig ikke helt ulikt
hvordan Bonnat komponerte sine portretter. Hvorvidt disse fargene stemmer overens med de
faktiske fargene i atelieret i rue Ampère, er ikke kjent. Det man derimot kan si, er at Konows
anekdote insisterer på at Munch var opptatt av komplementærkontraster, ”en kold, grønnlig
tone som kontrast mot kjødtonen”, nærmest som et råd av impresjonistisk art fra Christian
Krohg (Koefoed & Thue red. 1989, 41).
Fremfor å vurdere sannhetsgehalten i denne anekdoten, kan man betrakte den som en
fortelling om en estetisk valgsituasjon: komplementærkontraster versus valøroverganger.
Uansett gikk Munch omkring 1890 over til en tilnærmet monokrom fargebehandling, det vil
si, valører i blått, noe man kan observere i maleriet Natt i Saint-Cloud, 1890, (ill. 48).
I ettertid har Munchs studietid hos Bonnat blitt vurdert på forskjellige måter, avhengig av
kunstideologisk ståsted og avstand i tid hos den som har ytret seg om saken. Aubert var først
ute med en evaluering. Den ble lagt frem i sammenheng med omtalen av Høstutstillingen
1890. Samlet sett mener Aubert at han kunne observere ”noget større Sundhed og Kraft i
Munchs Arbejde efter hans Pariserophold”, men legger til at Munch på sin neste studietur
burde samle seg om ”alvorlige og grundige Aktstudier” fremfor landskapsskisser (Aubert
1890, 5/11). Blant Munchs arbeider på Høstutstillingen løftet han særlig frem Absintdrikkere
(1890), (ill. 44). Dette bildet er utført i pastell, et medium som vant mange tilhengere i
samtiden (Woll 2008, b.1, 212). Oppsummerende sier Aubert dette (Aubert 1890, 5/11):
Det er noget grejt og helt og stort skaaret som Silhouet i den ene af
Herrerne i hans ’confession’ [Absintdrikkere], der viser, at han har
lært noget hos den samme Kunstner [Bonnat], som Werenskiold søgte
til for at udvikle sig i at se stort. Men saa er der ogsaa grove nok
Tegnefejl paa Kjøbet.
Med ”Tegnefejl” sikter Aubert trolig til figurenes anatomi.
I oversiktsverket Norske malere og billedhuggere hevder Thiis at de moderne norske malere
slett ikke forholdt seg nærmest til de franske kunstnerne som Thiis selv fremhever som
epokegjørende, nemlig Honoré Daumier, Jean-François Millet, Édouard Manet og Pierre
Puvis de Chavannes, eller impresjonistene. Norske kunstnere søkte seg til lærere som Thiis
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betrakter som de ”mere underordnede begavelser som Bonnat, Carolus Duran, Roll, Cormon
eller endog akademikere som Bouguereau” (Thiis 1907, b.2, 94). Som en utdypning av dette
utsagnet, som handler om de norske malernes forkjærlighet for juste-milieu-kunstnere, kan
man minne om Lars Olof Larssons bemerkning i ”Nordens konst och Tyskland kring
sekelskiftet”. Han sier at unge malere forlot tyske kunstskoler i årene omkring 1880 ”bara för
att hamna som elever hos Bonnat i Paris istället för att flockas runt Monet” (Larsson 1994,
64).
I monografien Edvard Munch og hans samtid bringer Thiis nok en gang en forbeholden
omtale av Bonnat (Thiis 1933, 162):
[Munch] Gikk også inn på Bonnats tegneskole, hvor Harriet
Backer hadde gått, og tegnet ’akt’, så det er ikke noe å si på hans
opførsel. Lenge blev han der riktignok ikke. Han syntes kanskje
at han hadde hatt like god lærer i Middelthun, og der torde være
noe i det. Men en teft av fransk akademi fikk han iallfall og det
har sikkert ikke vært ham til skade.
Thiis erkjenner at Munchs studieopphold hos Bonnat ikke var helt uten verdi, men legger til at
kunstnerisk sett var utbyttet magert, ”tvert imot blev han [Munch] bestyrket i sin uvilje mot
realismen” (Thiis 1933, 191). Arne Eggum følger Thiis i denne vurderingen og bemerker at
Munch var lite entusiastisk for Bonnats skole (Eggum 1995, 61). Ingrid Langaard derimot
skriver entydig i Edvard Munch. Modningsår at Bonnats betydning som lærer har konsekvent
vært ”meget undervurdert” (Langaard 1960, 97).
Munch omtalte Bonnats maskuline stil og realitetsorienterende faktabeskrivelse i de verkene
han så av denne maleren på Salongen 1892 og på andre utstillinger med uttrykket
”stenfigurer” (MM, N 59). Formuleringen peker tilbake på Werenskiolds artikkel
”Impressionisterne”. Der bruker Munchs eldre kollega uttrykket ”hugget i sten” for å skjelne
rundmodellerte figurer og presis gjengivelse av eikene i et spinnende hjul fra formspråket til
Monet og andre impresjonister, som gjengir ”tingene, ikke således som vi ved, at de er, men
således, som de ser ud” (Werenskiold 1882, 230-233). Munch tok avstand fra malerier som
minnet om skulpturale relieffer. Over tid utviklet han, som Thiis minner om, ”uvilje mot
realismen” (Thiis 1933, 191).
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På den annen side var Harriet Backer og Werenskiold omforent i et positivt syn på Bonnats
undervisning. Werenskiolds læringsutbytte var ”at se helt, at se stort” (Aubert 1890, 26/10,
5/11). Backer berømmet det samme ved Bonnats metode (Kielland 1958, 74): ”[…] ingen
snak om detaljen. Først og sidst det store syn på helskikkelsen.”
At Bonnats undervisning hadde positiv effekt på hans norske elever, kan falle vanskelig å
begripe, bemerker Leif Østby i Norges billedkunst i det nittende og tyvende århundre. Østby
skiller mellom Bonnats egne verk og hans undervisning. Som lærer hadde Bonnat en særlig
evne til å få studentene til å legge fra seg gammelmodige atelierresepter og detaljpirk. I
undervisningen la han vekt på å skille ut de store linjer og finne frem til konstruksjonen,
proporsjonene, helheten (Alsvik & Østby 1951, b.1, 247-248).
Mange år etter undervisningen hos Bonnat, i brev til Ernest Thiel august 1905, fremhevet
Munch at ”flatebehandling, dekorativ virkning og komposition” allerede ble implementert i
Sommeraften (1889), altså før han begynte hos Bonnat (Gierløff 1953, 276), (ill. 99). Selv om
Munch sluttet seg til kritikken av naturalismen, inklusive Bonnats kunst, formidlet Bonnat i
undervisningen de momentene som han selv og andre norske malere vektla som viktige:
helhet og begrensning av detaljer både i uttegning og fargehåndtering.

9.6 Diskursanalyse
Vinteren 1890 avsluttet Munch sine institusjonelle kunststudier for godt. På skoler og
studiesteder hadde han ervervet kunnskaper om kunstens historie og estetikk, samt høstet
innsikt i hvordan praktiske studieoppgaver og løsninger kunne overføres og anvendes på egen
kunstproduksjon. På grunnlag av de forskjelligartede maleriene han utførte, kan man slutte at
Munch forstod hvilke regler og prinsipper som dominerte i de ulike miljøer. Forståelse for og
kritisk innsikt i de underliggende strukturer som regulerer diskursen for hvordan et maleri blir
produsert og vurdert, kan bli trukket ut som konstituerende faktorer i hans karrierebygging
som moderne maler.
Michel Foucaults undersøkelse Manet and the Object of Painting (forelesninger 1967-1971)
handler om to typer maleri: to maleriske diskurser. Foucault drøfter det tradisjonelle
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illusjonsmaleriet som fungerer som et slags ”vindu” som betrakteren kan titte ”inn i” eller ”se
gjennom”, opp mot Manets maleri, som han kaller tableau-objet (Foucault 2009, 78-79).
Foucault analyserer hvordan Manet spilte med maleriets bunnmateriale (lerretets materielle
egenskaper: høyde, bredde, flate), lys- og skyggeføring (virkelig lys versus representert lys)
og betrakterens/malerens ståsted. Et gjennomgående tema i Foucaults analyse er hvordan
Manet gjeninnsetter lerretets materialitet i det som blir representert, og at han ved å gjøre
dette, snur opp-ned på alt som ble forstått som grunnleggende i europeisk maleri siden
quattrocento (Foucault 2009, 31).
I analysen av Manets La serveuse de bocks (1878-1879) hevder Foucault at flaten ikke er det
sted hvor noe synlig, det som blir sett på av motivets figurer, manifesterer seg; ”it is the place
which assures, on the contrary, the invisibility of what is seen by the figures that are in the
foreground of the canvas” (Foucault 2009, 53). Servitøren og to andre personer vender blikket
mot noe som betrakteren ikke er delaktig i, eller kan se. Det figurene retter sin visuelle
oppmerksomhet mot, befinner seg til siden for lerretet. Betrakteren blir fristet til å skifte
ståsted i den hensikt å få øye på det som ”burde” være der, men som billedutsnittet likevel
ekskluderer (Foucault 2009, 55). På dette viset har Manet, ifølge Foucault, pekt på en ny
betrakterrolle, det vil si en betrakter som mer bevitner enn deltar i bildets verden (Larsen
2012, 142).
Det ”usynlige” som motiv, som betrakteren blir utelukket fra, blir demonstrert i Munchs
maleri Musikken på Karl Johan (ill. 16). En mann med flosshatt og en gutt som står på
fortauet ytterst til høyre i billedfeltet, retter blikkene mot noe som foregår i skrå linje på
motsatt side av gaten, men som betrakteren ikke får full visuell tilgang til. En innfallende
slagskygge i Blåkledd dame mot blått vann indikerer malerens usynlige tilstedeværelse via et
staffeli, som betrakteren bare kan ane (ill. 102).
Et maleri som er utført etter akademiske regler, bygger på et intergrert system av
komposisjonslinjer: perspektiv, forminskning og soneinndeling. I malerier som følger slike
normer, blir malerens og dermed også betrakterens faste ståsted fiksert. I Manets Baren i
Folies-Bergère (1881-1882) er det anderledes. En barpikestår bak disken i et
forlystelseslokale. Det store speilet bak henne reflekterer noe annet enn det som befinner seg
foran henne. Det er ikke mulig å fastslå hvor maleren har plassert seg selv, og hvor
betrakteren skal stille seg, for å forholde seg til et motiv som dette (Foucault 2009, 78).
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Tilsvarende kan man observere i Munchs Vårdag på Karl Johan. Maleriet åpner opp et bredt
utsyn over Kristianias hovedgate fra Stortinget og frem mot slottet (ill. 100). Trekronene
danner silhuetter, og gaten løper frem og omfatter slottets rektangulære bygningsmasse i en
sluttet form. To markante slagskygger faller inn fra venstre uten at skyggenes ”eiere” viser
seg. Voksne kvinner og barn i forgrunnsområdet er gjengitt med vilkårlig forminskning
innbyrdes og relativiserende størrelsesforhold vis-à-vis resten av motivutsnittet. Utblikket fra
Stortingsbakken, eller området omkring, gir inntrykk av at maleren ikke har inntatt en
stasjonær plassering, men nærmest ”svever” fritt i luften og plukker opp delmotiver som ikke
blir samhandlet i motivets totalitet av tid og rom.
I Foucaults analyse av Manets malerier er det underligget premiss at en kunstner er i stand til
å utøve kritikk av eksisterende regler for malerisk fremstilling. Kritikken fremkommer i
maleriene som avvik fra konsensus eller som sjonglering med maleriske diskurser. De omtalte
maleriene av Munch skiller seg klart fra Skredsvigs Oktobermorgen ved Grez eller
Werenskiolds En bondebegravelse (ill. 67, ill. 8). Derimot tilfredsstiller det mer tradisjonelle
Vår de illusjonistiske kravene (ill. 97).
Avvik fra den etablerte maleriske diskurs forutsetter at man kjenner til ”spillereglene”, og
hvordan man kan frigjøre seg fra dem og opprette alternativer. Munchs formelle læring på
skoler og uavhengige studiesteder i Kristiania og Paris var viktige momenter med hensyn til å
erverve innsikt i de underliggende strukturer som regulerte den konsensusorienterte
billedkunsten. Utdannelse og erfaringer som kunstner satte ham i stand til å formulere en
alternativ, malerisk diskurs.
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10. Saint-Cloud
10.1 Tilbaketrekning
Omkring nyttår 1890 flyttet Munch til et pensjonat i forstaden Saint-Cloud. I et brev til tanten
oppgir han gateadressen 12 Quai de Saint-Cloud (Munch red. 1949, 81). I Baedekers
guidebok blir pensjonatet omtalt slik (Baedeker 1894, 268): ”restaur. du Belvédère, quai de
St-Cloud, pas cher.”
Flyttingen til randsonen av Paris blir i den historisk-biografiske litteraturen tolket som
reaksjon på Christian Munchs bortgang (Heller 1978, 91). Nyheten om farens død nådde
sønnen 4. desember 1889 (Munch red. 1949, 74; Eggum 1995, 62). Men utbruddet av en
influensaepidemi kan ha medvirket til beslutningen (Munch red. 1949, 81). Vinteren 18891890 var uvanlig kald, og en influensabølge skremte befolkningen (Martens 1967, 91). En
influensaepidemi med spredningsmønster ut over de fleste land i Europa i årene 1889-1892 er
rapportert i medisinsk litteratur (Wolff 1892, 24-53).
I et brev til tanten 2. januar 1890 forteller Munch at han tok turen inn til Paris med dampbåten
for å arbeide i Léon Bonnats atelier. I midten av februar skriver han i et annet brev at han
reiser ”ind til Paris ofte” (Munch red. 1949, 85). Som kommunikasjonsmiddel tur-retur SaintCloud kunne Munch velge mellom jernbane eller dampbåt (Baedeker 1878, 310; 1894, 19).
Saint-Cloud var et populært utfartssted både for borgerskap og kunstnere. I et brev fra mai
1887 forteller prins Eugen om en vellykket utflukt ”med dampbåt til Saint-Cloud” og om
noen frukttrær på en øy som båten gled forbi som et fristende motiv, helst ”i pastell, det er for
tiden det eneste saliggjørende” (Eugen 1946, 33). Som kjent tok Munch opp eksperimentering
med pastellteknikken i Absintdrikkere (1890) og To barn (1890), (ill. 44).
Munchs jevnaldrende kollega Gudmund Stenersen, som gikk hos Bonnat vinteren 1889-1890,
stilte ut et bilde på Høstutstillingen 1890 med motiv fra Saint-Cloud, som Aubert
karakteriserer som ”en Skisse fra St. Cloud i Vinterstemning” (Aubert 1890, 9/11). Stenersen
og Løchen var blant de kameratene som besøkte Munch i Saint-Cloud (Munch red. 1949, 83,
85). Den danske dikteren Emanuel Goldstein var en annen tilgjengelig samtalepartner. Han
slo seg ned i Saint-Cloud i en periode etter nyttår 1890. Goldstein hadde publisert to
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samlinger med dikt og prosatekster, nemlig Sprængte Lænker. Vers og Prosa 1884 (under
pseudonymet Alexander Herz) og Vekselspillet. Psykologiske Digte 1886 (under pseudonymet
Hugo Falck). Tematikken i den første boken er opprøret mot spissborgerlighet og ”samfunnets
støtter”. I Vekselspillet. Psykologiske Digte er forholdet mellom mann og kvinne skildret som
en konfliktfylt forbindelse, fordi kultur og natur/drift støter sammen. I diktet ”Til Hende” blir
kvinnen omtalt som en vampyr som suger mannens blod (Falck [Goldstein] 1886, 21). Flere
forskere antar at Goldstein gjorde Munch oppmerksom på symbolistisk litteratur (Howe 2001,
15). Goldsteins litterære utgivelser tyder på kjennskap til Charles Baudelaire og andre
symbolister. I Saint-Cloud var Goldstein i ferd med å oversette Joris-Karl Huysmans´
naturalistiske roman Un dilemme (1887; Bryderier, 1891).

10.2 Manifest
I 1928 samlet Munch noen tekster han hadde skrevet på forskjellige tidspunkt tidligere i livet.
De redigerte tekstene fikk fellestittelen Livsfrisens tilblivelse (Jacobsen 2002, 65). Denne
trykksaken kan bli tolket som et programskrift, der han argumenterer for at ideen om en frise
av bilder, en serie internt forbundne malerier som etter intensjonen skulle danne en narrativ
helhet, gikk langt tilbake i tid, i praksis helt tilbake til oppholdet i Saint-Cloud, eller enda
tidligere. Men boken, eller mer korrekt heftet, ble ikke offentliggjort. Munch holdt det for seg
selv, og derfor inngår det ikke som argument i Jens Thiis´ monografi Edvard Munch og hans
samtid (1933). Men senere forfattere, som Ingrid Langaard og Reinhold Heller, refererer til
trykksaken, spesielt til den delen av tekstutvalget som etter hvert ble omtalt med eget navn,
nemlig Saint-Cloud-manifestet (Heller 1984, 63). Langaard betrakter denne teksten som en
dagbokopptegnelse, hvor Munch gjør rede for sitt kunstneriske credo (Langaard 1960, 95):
Han [Munch] tar her farvel med den ytre motivverden for å hellige seg
til en indre virkelighet: Det moderne menneskes sjeleliv.
Langaard sikter til det partiet i teksten som handler om formuleringen av et nytt kunstnerisk
program. Hun daterer det til årsskiftet 1889-1890. I Livsfrisens tilblivelse titulerer ikke Munch
denne teksten spesielt, men stedfester og daterer den til Saint-Cloud 1889 (Munch 1928, 3).
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Sissel Biørnstad og Arne Eggum definerer Saint-Cloud-manifestet som en ”litterær skisse”
(Biørnstad & Eggum red. 1991, 342). De er usikre på tekstens datering, og holder tre
muligheter åpne, nemlig at Munchs egen datering er korrekt, at teksten er forfattet senere på
grunnlag av kunstnerens erindringer eller at tekstens rammefortelling stammer fra 1889-1890,
men at Munch satte inn programdelen på et senere tidspunkt. Atle Næss støtter i Munch. En
biografi at den siste tolkningen er den korrekte (Næss 2004, 483). Han daterer programdelen,
der Munch blant annet sier han skal male ”en række slike billeder” til 1929 (1928) og
argumenterer for at omredigeringen av teksten skyldes at Munch ville gi inntrykk av at ideen
til frisekonseptet hadde sin opprinnelse før 1890 (Næss 2004, 483).
Et moment som taler for det siste synspunktet er at det faktisk finnes to versjoner av
manifestet, nemlig den ene som ble trykket i Livsfrisens tilblivelse og en annen tekst som i
hovedsak er identisk med den som Munch lot trykke, men som mangler programdelen, altså
”Jeg skulde fremstille en række slike billeder” (Biørnstad & Eggum red. 1991, 345; MM, N
289). Både papir og blekk som tekst nummer to er skrevet på, gir ut fra analyser sikre
indikasjoner på å stamme fra tiden i Saint-Cloud. En foreløpig konklusjon går ut på at begge
de omtalte tekstene er skrevet i Saint-Cloud, men at programdelen er forfattet på et senere
tidspunkt.
I brev og notater, dagbøker og skjønnlitterære tekster åpner Munch for private og personlige
observasjoner og opplevelser. Noen ganger er tekstene utfyllende, andre ganger tilbakeholdne.
Detaljopplysninger er det jevnt over sparsomt med. Men direkte manipulasjon av faktaforhold
faller det etter mitt skjønn vanskelig å påvise. Det kan derfor synes noe misvisende eller
mistroisk å anta at Munch skulle sette inn et kunstnerisk program som et helt nytt element i
teksten så sent som i 1928. La oss derfor rekapitulere. I programdelen skriver Munch dette
(Munch 1928, 7):
Jeg skulde fremstille en række slike billeder. Der skulde ikke længer
males interiører, folk som læser og kvinder som strikker. Det skulde
være levende mennesker som puster og føler, lider og elsker.
Denne teksten minner om en setning i Sigbjørn Obstfelders artikkel ”Edvard Munch. Et
forsøg”; for her sier dikteren dette om Munchs bilder (Obstfelder 1896, 20):
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Overalt er i hans [Munchs] malerier mennesket tilstede, mennesket,
som føler, elsker, lider […].
Likhetene i ordvalg og tema mellom tekstene til Munch og Obstfelder kan tyde på at både
maler og dikter grep tilbake til en felles kilde, som etter mitt skjønn er Christian Krohg. For
en tekst som Munch kjente til, er Krohgs essay med tittelen Om den bildende kunst som led i
kulturbevægelsen. Som allerede omtalt, fremførte Krohg denne teksten som foredrag i Den
Frisindede Studenterforening 22. mars 1886 (Mørstad 1991, 71). Temaet er samtidens kunst
og litteratur. Krohg setter samtidenskunsten opp mot fortidens prestasjoner og fremtidens
forhåpninger. For Krogh var det et absolutt krav at kunstneren forholder seg sant og
umiddelbart til den samtiden vedkommende selv lever i, mest mulig uavhengig av alle former
for undertrykkende eller konvensjonaliserende omstendigheter, for det er bare fra en fristilt
posisjon at kunstneren kan male det Krohg kaller ”tidens billede”, en formulering som kan
tolkes som en fri oversettelse av ”il faut être de son temps” som tilskrives Daumier og Manet,
altså et modernitetskrav (Krohg 1886a, 8; Nochlin 1971, 103).
Med direkte henvisning til Édouard Manets metode skriver Krohg at det er ”blot det indtryk,
som skal frem, det indtryk som naturen gjør paa os tidens børn, thi da faar vi tidens billede”
(Krohg 1886a, 13). Dermed trekker Krohg følgende slutning som i ordvalg peker rett mot
tilsvarende passus i Munchs tekst (Krohg 1886a, 13):
Det gjælder altsaa først at være et tidens barn og dernæst at give sig
selv i sit arbeide, at give sit had og sin kjærlighed, og det gjælder at
leve og at hade og elske, saa vil man i hver eneste værk […] faa et
lidet billede af tiden, og naar man saa samler alt, hva der blir gjort paa
denne maade, saa faar man det store afsluttende klare billede af tiden,
som er det, vi vil have.
Munch svarte på Krohgs generiske ønske, ”det gjælder at leve og at hade og elske”, med å
formulere et program som går ut å på å utføre en rekke bilder som nettopp skulle handle om
”mennesker som puster og føler, lider og elsker”. Samsvaret mellom Krohg og Munchs
tekster er et argumentet som støtter opp om Munchs datering, nemlig at Saint-Cloudmanifestet, slik det er trykket i Livsfrisens tilblivelse, stammer fra tiden i Saint-Cloud, og kan
tidfestes til 1889-1890.
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Munchs tekst, som tradisjonelt går under betegnelsen manifest, består av en rammefortelling
som omslutter en mindre tekstkjerne, formet som et prosadikt. I fortellingens åpningsord
introduseres et jeg (ofte tolket som Munch selv) som løser en inngangsbillett og går inn på et
forlystelsessted i Paris. Slike steder var det mange av i det moderne Paris. Utesteder som dette
var hverken egentlig teatre eller barer, men en kombinasjon av kafé og musikalsk
underholdning, som eksponerte det ”spektakulære”. Åpningsordene ”Danseuse espagnole”
(Munch 1928, 3) er hentet fra en tekstlinje på en plakat som ble utført av Jules Chéret (1889).
Plakaten reklamerer for kabaretlokalet ”Montagnes Russes” (Biørnstad & Eggum red. 1991,
344). De mannlige kundene blir fristet med dansenummeret ”Danseuses Espagnoles”. På
plakaten opplyses det om adressen, nemlig 28 boulevard des Capucines. Her holdt en musikkog dansesalong til. Den åpnet 1888-1889 under navnet ”Montagnes Russes”, men skiftet noen
år senere til navnet Olympia (Baedeker 1894, 30).
Faktisk fant det sted en separatutstilling i Paris med Jules Chérets pasteller, litografier og
tegninger i desember-januar 1889-1890 (Marx 1889).
I Munchs tekst vandrer det opplevende jeget inn i et underholdningsetablissement med
gallerier. Steder som dette, som fungerte som sosiale treffpunkt, tematiserer det spektakulære
i den urbane moderniteten. Publikum er sammensatt av ulike sosiale sjikt, og lokalets blandete
funksjoner og interiørets speilflater resulterer i lett desorientering. Hovedpersonen i Munchs
tekst greier ikke å feste seg ved menneskene som individer, men ser på impresjonistisk vis
flosshatter og en og annen damehatt, samt en kvinne i trikot som balanserer på en line høyt
over alle hattene. Som Baudelaires ”lidenskapelige betrakter” er han som et ”kaleidoskop”,
det vil si en som fanger opp den ”flyktige ynde” i den bølgende menneskemasse (Baudelaire
1988, 111). Det opplevende subjektet i Munchs tekst prøver å få blikkontakt med en ung
kvinne, trolig en prostituert, men hun gjengjelder ikke invitasjonen. Så setter sangere og
orkester i gang, og protagonisten bedøves av musikk og farger og synker inn i en slags
innadvendt dagdrøm. I teksten kan man følge hovedpersonens tankebaner, som en indre
monolog.
Teksten blir avsluttet med at jeget atter befinner seg ute på fortauet, men nå blant alle
menneskene langs boulevard des Italiens, som i teksten blir skildret som ”de tusen fremmede
ansikter der saa saa spøkelsesagtige ut i det elektriske lys”, ikke ulikt det motivet Munch
malte 1892 med tittelen Aften på Karl Johan: en isolert person som vandrer mot
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menneskestrømmen, et jeg og ”de andre” (ill. 46), (Munch 1928, 7). På adressen 8 boulevard
des Italiens holdt thêàtre Robert-Houdin til, et spektakulært forlystelsessted som tilbød
publikum illusjonsnummer, tryllekunster, sketsjer etc. (Baedeker 1894, 30). Munchs tekst er
erindringspreget og bygger på minner fra flere nattevandringer langs boulevard des Capucines
og boulevard des Italiens, to gater som danner et sammenhengende løp. Når hovedpersonen i
Munchs tekst spaserer på de brede fortauene som flankerer gatene som krysser Place de
L´Opéra, opptrer han som moderne flanør eller boulevardier, som den nye parisiske termen
lød (Kjellén 1985,105).
Kjernen i Munchs prosadikt, den metanarrative teksten innenfor den ytre rammens
handlingsforløp, dreier seg om jegets visjon om å ”gjøre noe”, skape noe som skal vekke
oppsikt, og kanskje føre til berømmelse. Deretter beskriver teksten en kvinne og en mann som
gjennom kjærligheten representerer den biologisk-historiske syklus. Publikum vil oppleve
dette som noe opphøyd, noe ”sakralt” og utenom det vanlige. Jeget bestemmer seg, heter det
videre i programdelen, for å slutte med å utføre bilder som fremstiller dagligdagse gjøremål,
men heller egne seg til å fremstille en rekke kunstverk som skal handle om ”mennesker som
puster og føler, lider og elsker” (Munch 1928, 7).
Den danske kunstneren Jens Ferdinand Willumsen utførte et maleri som danner en visuell
parallell til Munchs tekst (ill. 47). Montagnes-Russes (1890) fremstiller et fornøyelseslokale
med adresse boulevard des Italiens (Nasjonalgalleriet 1973, 78-79). I maleriet beskriver
Willumsen både lokalet og menneskene der: kokotter og deres beilere. Over den malte flaten
har Willumsen malt to bølgende bånd som indikerer ”Montagnes Russes”, det franske
uttrykket for rutsjebane eller berg-og-dalbane. Willumsen deltok med dette maleriet på Salon
des artistes independants 1891 under tittelen Aux montagnes russes (Reff 1981b). Utstillingen
fant sted i Pavillon de la Ville de Paris, Champs-Élysees, i perioden 20. mars til 27. april.
Videre kan man legge til at Munchs tekst tangerer skildringen i Guy de Maupassants roman
Bel-Ami (1885). Her beskriver forfatteren et møte mellom hovedpersonen og en bekjent
utenfor Operaen. De beslutter seg for å spasere langs rue Faubourg-Montmartre til
forlystelseslokalet Folies-Bergère. Beskrivelsen av dette lokalet inkluderer bardisk og store
speilflater som omskaper faste vegger til illusjonsrom, som er visualisert av Édouard Manet i
Baren i Folies-Bergère (1881-1882). Maupassants tekst beskriver tobakksrøken, de
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muskuløse trapeskunstnere, orkesteret, og ikke minst det sammensatte publikum på kryss og
tvers av sosiale skillelinjer, inklusive prostituerte kvinner.
Tilsvarende momenter som i Maupassants roman opptrer i Munchs tekst. Dessuten hadde
Munch tidligere tatt opp denne tematikken i Kabaret (1885-1886). Dette maleriet henter
motivet fra et av Kristianias nattlige underholdningslokaler hvor de mannlige gjestene, som
sitter ved små, sirkulære bord, blir betjent med øl (ill. 93). Publikum lar seg underholde av og
hører på en kvinnelig artist som står på en opplyst scene. Den flimrende impresjonisme og de
lett karikerte mannspersonene i forgrunnen faller inn i bildets totale virkning av flate og
plakat.
I Det skönas verld omtaler Lorentz Dietrichson kjennskapet til ”Målarkonstens arter” som en
integrert del av den formelle utdannelse man ervervet i et akademisk studium (Dietrichson
1870, 414-428). Dietrichson skjelner som vanlig var helt frem til 1880-årene mellom
sjangrene med hensyn til emne, format og status. Sjangrene var hierarkisert etter
vanskelighetsgrad, arbeidsintensitet og tema. Det historiske maleri var rangert høyest, deretter
fulgte de andre motivtypene i fallende orden. Men i 1880-årene ble dette systemet nivellert.
Aubert rapporterer fra en utstillingsrunde i Paris 1884 at le grand art ikke lenger var
toneangivende. Det falt vanskelig å kategorisere kunstnere etter hva slags motiv de arbeidet
med og stilte ut, fortsetter Aubert, og tilføyer følgende betraktning (Aubert 1884, 8):
Man er ikke længer historiemaler, genremaler, landskabs-, marine,
dyre-, stillebensmaler! Man er maler.
Auberts observasjon dreier seg om den oppløsning og ugyldiggjøring av de akademiske regler
som foregikk i samtidens utstillingsliv. Den enkelte malers suverene og subjektive valg av
motiver og fremstillingsmåte gjorde seg i økende grad gjeldende. Munchs manifest står som
en kommentar til oppløsningen av det hierarkiske sjangersystemet. Han følger Krohgs
oppfordring om ”at give sig selv i sit arbeide” og vil skape en kunst som fremstiller
mennesker ”som puster og føler, lider og elsker” (Krohg 1886a, 13; Munch 1928, 7).
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10.3 Natt i Saint-Cloud
I løpet av studieårene i Paris og Nice 1889 til 1892 la Munch om den maleriske teknikken.
Pastose lag ble skiftet ut med tynnere. Penselføringen ble lettere, figurasjonen løsere og
helheten mer ”farvopløst”, for å bruke et av Munchs egne uttrykk (MM, N 3110). Et typisk
eksempel er Natt i Saint-Cloud (Woll 2008, b.1, 195).
Munch skaffet seg aldri eget atelier i Paris, dette i motsetning til mange andre kunststudenter.
Et flertall av de bilder som han utførte under studieoppholdet, henter sine motiver fra SaintCloud og ser ut til å være utført innendørs i det værelset han leide, i kafeen i første etasje eller
i andre lokaler. Langaard og rekken av kunsthistorikere som har analysert Natt i Saint-Cloud
(1890), mener Munch har fremstilt det værelset han disponerte i pensjonatet i Saint-Cloud
(Langaard 1960, 106). Langaard omtaler maleriets ”mystisk-romantiske stemning” og at
silhuetten av den (røkende?) mannen ved vinduet er en vesentlig del av verkets symbolisme
(Langaard 1960, 106). Denne mannen, som i sitt ytre minner om en flanør, sitter med yttertøy
og flosshatt i hjørnet ved vinduet (ill. 48). Armen støtter hodet i en ettertenksom gest. I
forgrunnen har Munch malt inn en repoussoir i form av et forheng. Det skaper en viss
luftighet i et ellers flatepreget maleri (MM, T 2770).
Men primærresipienten Aubert forstod lokaliseringen anderledes. Da bildet ble stilt ut på
Høstutstillingen i november 1890, presenterte han det på følgende måte (Aubert 1890, 5/11):
Det [Natt i Saint-Cloud] fremstiller uden Tvil et Venteværelse; de
sidste Rester af Dagslyset med Glimt fra Lanterner nede paa Seinen
kaster et svagt Lys ind i Rummet. Borte ved et Vindu paa en lang,
lærbetrukket Bænk sidder en Skikkelse i Floshat med Hodet støttet
mod Haanden.
Natt i Saint-Cloud fyller enkelte kriterier for å kunne beskrives som valørmaleri, siden
nyanser i blått dominerer, og om dette og lignende bilder bruker Aubert karakteristikker som
”Fargestemning” eller ”Aftenstemning” (Aubert 1890, 5/11). I det omtalte manifestet sier
Munch faktisk at han skal forme slike motiver ”i den blaa dis” (Munch 1928, 4). Reinhold
Heller tilskriver den blå tonaliteten til kjennskapet til James McNeil Whistlers malerier, som
ble vist på Verdensutstillingen 1889 (Heller 1978, 80). Flere av de titlene som Munch
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anvendte på maleriene sin på separatutstillingen høsten 1892, som Farvestemning i blåt og
hvidt, Farvestemning i blåt og Harmoni i hvidt og blåt, refererer tydeligvis til tilsvarende hos
Whistler (Nergaard 1967, 70)
I beskrivelsen av Natt i Saint-Cloud slår Aubert fast at Munch distanserte seg fra
sjangermaleriet, slik også hovedtesen i manifestet gir en begrunnelse for. Aubert hadde lagt
merke til, skriver han videre i anmeldelsen, at Natt i Saint-Cloud ”har hat Magt til at gribe
Folk langt udenfor Malernes Kreds” (Aubert 1890, 5/11). Denne observasjonen bekrefter
Munchs tese i manifestet, nemlig at publikum blir berørt av temaer og farger som griper dem
emosjonelt.
Natt i Saint-Cloud tilhører med hensyn til ikonografi vindusmotivet, som ble utviklet og
differensiert innenfor den tyske romantikk (Forssman 1966, 289-320). Vindusmotivet er i
regelen utformet som et interiør med utsyn gjennom et vindu som åpner ut mot en hage eller
et landskap. Caspar David Friedrichs vindusbilder danner et historisk forankringspunkt. Men
den svenske kunsthistorikeren Erik Forssman nevner i en studie med dette temaet flere andre
referanser, eksempelvis Adolph Menzel og Christen Dalsgaard (Forssman 1966, 289-320).
Varianter med figur, gjerne ryggvendt eller i tapt profil, forekommer også. Vindusmotivet
tydeligjør menneskets relasjon til det virkelighetsnære, som naturen, andre mennesker og
samfunnet, eller motsatt til det irreale og ugripbare som lengsler og tilbaketrukkethet.
Marit Lange hevder at denne motivtypen i en norsk sammenheng, ”den ensomme skikkelse
som fanger lyset fra vinduet og utdyper stemningen i rommet”, ble utviklet av Harriet Backer
(Lange 1997, 327). Et eksempel kan være Chez moi (1887) som ble stilt ut på
Verdensutstillingen 1889. Figuren som males inn i interiøret, anonymiseres i stemningens
favør.
Det kan ellers være fruktbart å vise til det maleriet Munch var representert med på
Verdensutstillingen. I Morgen sitter en kvinne på sengen og ser ut av vinduet (ill. 7). Figur,
møbel og værelse er speilvendt i forhold til Natt i Saint-Cloud. De to maleriene danner et
typisk eksempel på Munchs tendens til å etablere og gjenta faste komposisjonsformler.
Morgen og Natt i Saint-Cloud utgjør i denne forstand et komplementært par. Harriet Backer
veksler mellom høyre- og venstrestilte sittende figurer i profil i sine malerier, og hun
alternerer, som også Munch fikk for vane, mellom dag- og nattbelysning.
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I et notat som blir datert til tiden i Saint-Cloud, beskriver Munch værelset i månelys (Munch,
MM T 2770):
Jeg ligger altid med gardinerne fratrukket – Det er månen som
lyser over Seinen den lyser ind i mit værelse gjennem vinduerne
– Kaster en blåaktig firkant på gulvet.
I Natt i Saint-Cloud ser man nettopp skinnet fra månen på gulvet, mens resten av værelset
ligger i varierende grader av mørke. Flere Munch-forskere tolker korset som vindussprossene
danner på gulvet som en biografisk henspilling på farens bortgang (Langaard 1960, 106;
Eggum 1995, 62). Langaard forstår maleriet som en sorgreaksjon. Hun hevder at korset og
korrespondansen mellom rommets atmosfære og mannens sjelstilstand er momenter som
danner opptakt til 1890-årenes ”symbolsk-ekspressive bilder” (Langaard 1960, 108). Natt i
Saint-Cloud fremstiller riktignok slagskyggen som noe objektivt gitt, og er derfor ikke et rent
symbolistisk verk, men fremstillingsmåten mener Langaard er overstyrt av en subjektiv og
vag stemning.
Et hotellværelse er i en bestemt forstand et offentlig rom. Det er standardisert og begrenser
privat utfoldelse. Det rommet som Munch har fremstilt i Natt i Saint-Cloud, identifiserer
Aubert som et venteværelse, altså som et rom hvor mennesker som befinner seg i en
reisesituasjon, med tog eller båt inn til Paris, tilbringer begrenset tid. Mannens ytterklær og
hatt og rommets funksjonelle møblement peker i retning av venteværelse, selv om man slett
ikke kan utelukke at det dreier seg om et hotellværelse. Uansett romtype befinner den sittende
mannen seg i transitt. Han er en anonymisert reisende som benytter seg av modernitetens
serviceinstitusjoner: venteværelse eller hotellrom. I en ventesituasjon sitter han passiv og
skuer ut på den brede og stilleflytende elven som ligger badet i månelys.
I løpet av året 1890 utførte Munch tre arbeider, som ikonografisk har noe felles, men som
med hensyn til anvendelsen av tekniske virkemidler er forskjellige. Fellesnevneren er en figur
som er fremstilt opp mot en glassrute.
I baren henter sitt motiv fra en kafé hvor en alkoholisert løsarbeider, un chiffonnier, står
bredbent midt i rommet (ill. 25). De virkemidlene som er nødvendige for å danne
illusjonistisk dybde, er implementert: fordeling av lys og skygge, skalering av figurer og
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gjenstander i en felles målestokk, perspektivisk forkortning og enhetlig farge- og lysmessig
atmosfære.
Absintdrikkere er mer et nærbilde i pastell (ill. 44). Målt opp mot I baren er Absintdrikkere
mer stilisert og den ene mannens hode nærmer seg silhuettens umodellerte flatekarakter satt
opp mot det innkommende lyset fra vinduet. Som i Absintdrikkere la Aubert merke til også
her at den ene mannen trer frem ”som Silhouet” (Aubert 1890, 5/11).
Man skjelner mellom skyggens primære og sekundære oppgave og funksjon. Som sekundær
og støttende teknisk virkemiddel i illusjonismens tjeneste gir skyggen informasjon om
objektenes form og volum, samt deres posisjon i forhold til lyskilden eller lyskildene. I den
undervisningen som Munch mottok i Kristiania og Paris, og i de manualer i malerkunstens
tekniske aspekter som var aktuelle og tilgjengelige i samtiden, eksempelvis av Charles Blanc,
skiller man mellom anvendelse av skygge i modelleringen av objekter og skyggen som del av
den kompositoriske enhet (Blanc 1874, 126-144). I det første tilfellet er graderingen av lys og
skygge brukt til å beskrive romlige objekter eller figurer.
Munch arbeidet med den skulpturale modelleringen og den teksturale overflaten allerede i
Selvportrett (1882; ill. 84). Lys- og skyggefordelingen i komposisjonens tjeneste henger
videre sammen med motivets lesbarhet som logisk sammenhengende, noe som fremkommer i
Vår (1889; ill. 97) og I baren (1890; ill. 25). Lysfordelingen har dessuten til oppgave å peke
ut en eventuelt narrativ struktur. En tredje skyggetype er slagskyggen, som er tydelig
formulert i Vår, og som tenderer mot autonomi i Natt i Saint-Cloud (ill. 48).
I Natt i Saint-Cloud finner man i motsetning til I baren en anderledes forståelse for
skyggeeffekter. Skyggen er ikke lenger underordnet, men har antatt en selvstendig stilling i
den maleriske helheten. Lyskilden i Natt i Saint-Cloud er naturlig lys fra månen og kunstig lys
fra båtenes lanterner som passerer forbi på Seinen. Lyset faller inn i rommet og tones ned etter
hvert som det trenger inn i værelsets dybde. Lyset som hjelpemiddel i den tredimensjonale
modellering er oppløst. Møbler og gjenstander er mer fremstilt som flater enn volumer.
Rommet som mannen sitter i, er et stemningsrom fremfor en illusjonsrom.
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Likevel er det artikulert to typer skygge, slagskygge og silhuett, og begge viser skyggens
primære og selvstendige funksjon og ekspressivitet. Slagskyggen på gulvet er dels deskriptiv avtegner vinduets inndeling - og dels metaforisk og autonom - antyder et kors.
Opp mot vinduet sitter en mann, som er kontrastert i motlys mot glassruten, som silhuett. En
silhuett refererer enten til skyggen av et objekt (figur) som blir projisert av en lyskilde på en
plan flate (vegg), eller den refererer til konturen av et objekt (figur) som blir belyst bakfra,
som på fransk kalles à contre jour. Silhuetten i Natt i Saint-Cloud er avtegnet tydelig og
skarpt mot flodens skimrende og lyse blåfarge, i motlys, men store deler av mannens kropp
glir over i skyggefeltet under vinduet og tilhører rommets udefinerte og umodellerte
flateangivelser. Silhuetten av hatt, hode og arm er samlet i en felles form, og denne formen er
stillestående, mørk og flat. Slik den er kontrastert opp mot lyset utenfor, er den ekspressive
kvaliteten påtagelig.
I 1890 publiserte Maurice Denis ”Définition du Néo-traditionnisme”, og her uttaler han i
innledningen at et bilde fremfor alt er en flate som er dekket med farger (Harrison, Wood &
Gaiger red. 1998, 863). Silhuetten ble et viktig og felles visuelt tegn for radikale malere fra
slutten av 1880-årene som distanserte seg fra illusjonismen, som Paul Gauguin, Émile
Bernard og Henri de Toulouse-Lautrec (Boyer red. 1988). Nancy Forgione forklarer
silhuettens rolle i forhold til flaten i ”’The Shadow only’: Shadow and Silhouette in Late
Nineteenth-Century Paris” (Forgione 1999, 492):
In the 1880s and 1890s, as avant-garde painting moved toward a
greater emphasis on decorative surface unity, the solid black
silhouette proved useful as a stylistic device: its [silhuettens]
ability to deliver three-dimensional content while conforming to
the two-dimensionality of the support made it an effective
means of reconciling figurative subject matter with the new
respect for the surface plane.
For Munchs del kan man særlig fremheve Forgiones tese angående silhuettens evne til å
tilpasse et figurativt motiv til en todimensjonal flate.
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Symbolistiske teoretikere støttet billedkunst som distanserte seg fra det illusjonistiske
billedrom. Édouard Dujardin sier i ”Le Cloisonnisme” (1888) at kunstnere bør feste seg ved
det essensielle fremfor impresjonismens flyktige inntrykk, og at beskrivelser er overflødige,
siden ”a silhouette suffices to express a physiognomy” (Harrison, Wood & Gaiger red. 1998,
1019). Silhuetten var ikke utelukkende et teknisk hjelpemiddel, men også en ny måte å
betrakte form på, som avvek vesentlig fra chiaroscuro-modellering eller impresjonismens
flimrende reflekslys og atmosfæriske lysbehandling. Nancy Forgione oppsummerer dette
poenget slik (Forgione 1999, 499):
The silhouette became associated with the search for something
more durable and, as a visual exercise, was instrumental in
breaking established habits of seeing.
Ved et par tidligere anledninger, i Aftenstund (1888), Vår (1889) og Sommernatt. Inger på
stranden (1889), anvendte Munch den sidevendte hodeprofilen opp mot en noenlunde nøytral
bakgrunn som uttrykksmiddel. Men lysmodelleringen i den eldre kvinnens ansikt i Vår og
tilsvarende i de to andre maleriene illuderer tredimensjonalitet. Først i Natt i Saint-Cloud
utelates modelleringen, og hode og ansikt er formulert som silhuett i flaten. Silhuetten ble et
alternativ til lysmodellering, og silhuetten ble av flere malere anvendt til å gjengi form i sin
almindelighet, som man eksempelvis kan se i Paul Gauguins La vision du sermon (1888; ill.
75).
Atmosfæriske lys, som er et av de tekniske momentene innenfor det illusjonistiske billedrom,
er ofte dempet eller rett og slett utelatt dersom silhuetten og flaten overtar dominansen. I Aften
på Karl Johan (1892; ill. 46) vandrer en mann med flosshatt alene i motsatt retning av alle
andre, og denne mannen er formulert som mørk silhuett, og motivet som helhet mangler
atmosfærisk lys i motsetning til hva som er tilfellet med det impresjonistiske Vårdag på Karl
Johan (1890; ill. 100).
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10.4 Munch og Monet
I Dager og netter blant kunstnere refererer Skredsvig til noen av Munchs opplevelser fra det
første oppholdet i Nice. ”Jeg fikk sitte på de flate hustak om kvelden og male måneskinn”,
forteller Munch, ”Galleriet kjøpte et sådant av meg” (Skredsvig 1970, 120). Munch sikter til
Natt i Nice (1891) som ble ervervet av Nasjonalgalleriet høsten 1891 (ill. 50). De firedelte
takene med rødbrun teglsten er omdannet til blålige plan som er vinklet opp mot hverandre. I
monografien fra 1933 fester Jens Thiis seg ved måneskinnet og de ”svømmende blålige
toner”, altså nyanser i blått, trekk som relaterer Natt i Nice til Natt i Saint-Cloud (1890) og
Seinen ved Saint-Cloud (1890).
Det virker som Munch har malt Natt i Nice med månen bak seg, fordi lyset stryker over
takene og etterlater noen slagskygger. Bunnmaterialets grundering skinner gjennom de
flimrende penselstrøkene. Maleriets faktur og blålige hovedfarge peker mot tilsvarende
penselføring i Monets Regnvær. Étretat (1886), (ill. 49). Som Gustave Courbet var Monet
fascinert av området ved Étretat i Normandie, og fremstilte dette landskapet i flere verk.
Monets gråblå og grønnlige sjømotiv ble vist på Høstutstillingen 1890, og det ble omgående
kjøpt inn til Nasjonalgalleriets samling (Nasjonalgalleriet 1973, 344). Maleriet fremstiller
regnvær. Brenningene bryter inn over den flate sandstranden ved La Porte d´Aval, nord for Le
Havre. Venstre halvdel fylles av klippens karakteristiske kontur.
Den franske kunsthistorikeren Rapetti har søkt etter fellespunkter mellom Monet og Munch.
Han sammenligner innsynet i et værelse slik Munch fremstiller det i Natt i Saint-Cloud med
Monets løsning i Un coin d´appartement (1875). Monets verk viser familien Monets bolig i
Argenteuil. Et todelt forheng i forgrunnen åpner mot dagslyset nær vinduet. Silhuetten av den
ene av de tilstedeværende er reflektert på parkettgulvet. Dessuten danner blåfargens
stemningsskapende ro et fellestrekk. I et notat fra 1891-1892 forbinder Munch på en positiv
måte ”den enkle grålige hverdaglige farve” med Monets praksis (MM, N 609).
Munchs mulige læringsforhold til Monet handler først og fremst om den enkle og grålige
”hverdaglige farve”. Den flekkete penselskrift og transparente fargepåføring er to andre
kjennetegn. I Kristiania var det god informasjonsflyt angående moderne fargeteori og
fargeapplisering. Aubert publiserte flere artikler om Monets fargesyn i Kristiania-pressen. I
”Fra Kunstnernes Udstilling. III” opplyser han at Monet hadde fortalt ham at ”Helmholz og
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Brückes Farvetheorier har været Udgangspunktet for hans koloristiske Forsøg” (Aubert 1884,
29/10). Og i ”Høstudstillingen. II” minner Aubert om at den dekomponerende metode
springer ut av de optiske studier av lysets sammensetning som var utført av Michel-Eugène
Chevreul, Hermann von Helmholz og Ernst Brücke. Aubert legger til at han hadde ”Claude
Monets eget mundtlige Udsagn” for at de vitenskapelige undersøkelser hadde vært
forutsetningen for den kunstneriske eksperimentering (Aubert 1887, 2/10).

10.5 Munchs kunst- og fargeteori
I løpet av oppholdene i Nice 1891-1892 skrev Munch en tekst som turnerer noen teoretiske
problemstillinger (Biørnstad & Eggum red. 1991, 356-357). Teksten er nokså kort, men
inneholder enkelte sentrale saksforhold som han tydeligvis var opptatt av. Munch tok først
opp fargenes komplementære natur, med andre ord at en rød farge utløser en grønn, slik at de
danner et komplementært par. Munch går videre i resonnementet og eksemplifiserer (MM, T
2760):
Et billiardbord – Gå in i en billiardsal – Når du har
seet en stun på det intens grønne betræk se da op –
Hvor forunderli - alt er rødli omkring – De herrerne som
du ved er sortklædt de har fået karmosinrøde dragter
– og salen er rødli – væg og tag – Efter en tid er dragterne igjen sorte
– Vil de male en sådan stemning – med et billiardbor – Da får de vel
male dem karmosinrøde Munchs utlegning av de komplementære farger og effekten av etterbilde er i samsvar med hva
Krohg skrev i artikkelen ”Tredie Generasjon” som ble publisert i Verdens Gang 27. april
1889. Teksten omtaler Munchs separatutstilling i Studentersamfundets lille sal, og Krohg
hyller ham som Norges eneste impresjonist. Krohg fører Munchs portrett Hans Jæger (1889)
som bevis: Publikum gjenkjenner Jæger med mørk vårfrakk og brun filthatt når han vandrer
langs Karl Johans gate i Kristiania. Men Munch fraviker vanlige folks perseptuelle
”naturalisme” (ill. 98), og han maler hatten ”lys rødaktig og Frakken lyseblaa osv., naar Hans
Jæger er dumpet ned i en sort Sofa i Solskinn” (Krohg 1920, b.1, 192). Krohg blir begeistret
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over Munchs evne til umiddelbart å male ”bare akkurat det, som har grepet ham” (Krohg
1920, b.1, 193). Munch og Krohg var tydeligvis i dialog om slike fargeeffekter.
Det andre elementet i Munchs resonnement handler om kunstnerens rett til å gjengi sin
genuine persepsjon av fenomenene. Skal man male det øyeblikkelige inntrykk, ”disse
impressioner – disse øiebliksindtryk”, så må man male alt slik det fremtrer for ens egne øyne
der og da, selv om et tre kan se ut som det er rødt eller blått (MM, T 2760). Munch
understreker videre at kunstneren investerer seg selv i verkene, ”i disse billeder gir maleren sit
dyreste – det gir sin sjæl – sin sorg sin glæde – den gir sit hjærteblod” (MM, T 2760).
Impresjonene er resultat av ”vågne nætter”, og de skapes på bekostning av ”ens nerver” (MM,
T 2760). Og kunstneren ”gir mennesket - ikke gjenstanden” (MM, T 2760).
Kjernen i Munchs tekst er at ”Han”, det vil si maleren, ”gir mennesket – ikke gjenstanden”
(MM, T 2760). Kunstneren står ikke distansert og beskriver virkeligheten passivt, men deltar
med personlig innsats og reagerer umiddelbart. Det var Émile Zola som i omtalen av
Salongen 1866, nærmere bestemt i Mon salon, som satte frem kravet om at kunstverket ikke
utelukkende skulle gjengi det faktisk observerbare, men inkludere kunstnerens
temperamentsfulle respons på fenomenene (Zola 1974, 61-62):
Le mot ’art’ med déplaît […] Je veux qu´on fasse de la vie, moi […]
Ce que je cherche avant tout dans un tableau, c´est un homme et non
pas un tableau.
Kunstverket er ikke identisk med motivet, men er uttrykk for en personlighet, et individ, og
Zola tenkte først og fremst på Édouard Manet som bærer av den nye individualismen,
forskyvningen fra objekt til subjekt, fra ”hva” til ”hvorledes”. Zola krevde at natur og
naturgjengivelse underordnes kunstnerens temperament.
I Om den bildende kunst som led i kulturbevægelsen gjentar Krohg Zolas krav, og skriver
følgende, som både gjengir hans egne ord og siterer Zolas franske formuleringer i kursiv
(Krohg 1886a, 13; Mørstad 1991, 69-107):
Zola skrev: Vi maa afskaffe ordet kunst – det er et væmmeligt ord – vi
maa ikke ville frembringe kunst - vi maa frembringe liv. Je veux,
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qu´on fasse de la vie moi. Det som jeg vil have i et billede er en mand
bag billedet. Ce, que je cherche avant tout dans un tableau – C´est un
homme et non pas un tableau.
I utkastet til en kunst- og fargeteori, om man kan gi teksten en slik betegnelse, repeterer
Munch enda en gang dette poenget, forskyvningen fra objekt til subjekt, malerens respons
fremheves fremfor gjenstandens faktisitet, og dermed approprierer Munch tekstutsnitt både fra
Krohg og Zola (Biørnstad & Eggum red. 1991, 357):
Han [maleren] gir mennesket – ikke gjenstanden.
Den persepsjonsmåten og maleteknikken som Munch tar til orde for, beskriver han som
”veien til fremtidens maleri – til det forgjættede land i kunsten”, som man kan forstå som en
metafor på moderniseringsprosessen og avantgardemaleriet i Paris (Biørnstad & Eggum red.
1991, 357). Også denne bibelske formuleringen, ”det forgjættede land i kunsten”, er importert
fra Om den bildende kunst som led i kulturbevægelsen, hvor Krohg parafraserer noen linjer i
Matteus-evangeliet, kapittel 18. På slutten av teksten minner Krohg om at den generasjonen
han selv tilhørte slett ikke var impresjonister, de aller fleste var det Krohg kaller
”publikumsmalere”, med andre ord juste milieu-malere som tilpasset seg det brede publikums
smaksmessige forventninger (Krohg 1886a, 15). Og så kommer Krohgs konklusjon i Om den
bildende kunst som led i kulturbevægelsen som Munch mer eller mindre approprierer med
formuleringen ”det forgjættede land i kunsten” (Biørnstad & Eggum red. 1991, 357; MM, T
2760). Krohg uttrykker seg slik (Krohg 1886a, 14):
Vi, denne generation af norske malere, som jeg hører til, vi er ikke
impressionister – dessværre. Vi kan bare staa paa bjerget og se ind i
det forgjættede land.
Krohg snakker her billedlig om norsk kunst i forhold til fransk. Konkluderende kan man
derfor si at Munchs tekst fra Nice er en bearbeidelse og videreføring av hva han hadde lest og
lært av Krohg, som på sin side bygget på Zola.
Året 1886 blir markert som terskel for symbolismens introduksjon i fransk litteratur og
billedkunst. Dikteren Jean Moréas publiserte en tekst i Supplement littéraire du Figaro 18.
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september. I fagliteraturen blir denne regnet som et manifest. Han konstaterer at den ytre
virkelighetsbeskrivelse snevrer inn kunstens aksjonsradius, og tar til ord for en dreining bort
fra objektiv redegjørelse til subjektive symboler. Ti dager senere, 28. september, presiserte en
annen litterat, Gustave Kahn, symbolistenes standpunkt i opposisjon til Zolas tese, ”Un
oeuvre d´art est un coin de la création vu à travers un tempérament” (Zola 1928, b.40, 24).
Det skjedde i L´Evénément. Kahns sentrale innspill lyder slik (Harrison, Wood & Gaiger red.
1998, 1017):
The essential aim of our art [symbolisme] is to objectify the subjective
(the externalization of the Idea) instead of subjectifying the objective
(nature seen through the eyes of a temperament).
Munchs tekst handler om hvordan gjenstandenes farger endrer karakter når de blir belyst på
ulike måter og oppfattet under forskjellige omstendigheter. Han konkluderer med å si at det er
malerens subjektive persepsjon og respons som danner sentrum under alle relative forhold.
Munchs standpunkt er impresjonismens: subjektivering av det objektivt gitte, ”mennesket –
ikke gjenstanden” (Biørnstad & Eggum red. 1991, 357).
Munchs utvikling går fra malerier som Ettermiddag på Olaf Ryes plass (1883) og Vårdag på
Karl Johan (1890) til Rue Lafayette (1891) og Syk stemning ved solnedgang. Fortvilelse
(1892). Penselteknikk, faktur og fargebehandling gjennomgår endringer, og virkningen
varierer mellom mélange optique og den ekspressive uttrykksstil.
Men parallelt med det impresjonistiske paradigmet, over tid som en slags uttrykksstil:
impression réfléchie, utviklet Munch et alternativt formspråk som er mer basert på formler,
ofte av metaforisk art. I et maleri som Visjon (1892) objektiverer han en subjektiv og
imaginær forestilling. Som omtalt kaller Kahn denne prosessen ”ideens eksternalisering”
(Harrison, Wood & Gaiger red. 1998, 1017).
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11. Naturalismens begrensning
11.1 Munch og Skredsvig
Da Munch vendte tilbake til Paris fra Nice våren 1891, oppsøkte han det norske miljøet. På en
sammenkomst hos Jonas og Thomasine Lie møtte han Maggie og Christian Skredsvig
(Thomsen 1999, 164). Ekteparet Skredsvig og Munch la planer for en ny reise til Rivieraen
kommende vintersesong 1891-1892 (Skredsvig 1970, 119). Munch kjente Skredsvig og hans
kunst fra tidligere. På dette tidspunkt ble Skredsvig regnet som en av Norges fremste malere. I
henhold til Aubert greide han å forene stoffvirkninger, lys og farger i ”en eneste musikalsk
Stemningsfylde” Aubert 1890, 26/10).
Skredsvigs ærend i Paris var å overvære åpningen av Salon de la société nationale des beauxarts, hvor han var representert med et av sine hovedverk, det monumentale Menneskens Søn
(1891), et religiøst monumentalmaleri som i utstillingskatalogen er oppført som Le Fils de
l´Homme (Dugnat red. 2000, b.1, 92). Samme høst ble dette maleriet stilt ut i Fritzners
Pavillon, og i desember ble det vist hos kunsthandleren Kleis i København. Munch hadde
derfor mulighet til å gjøre seg kjent med det ved flere anledninger.

Motivet i Menneskens Søn er et opptrinn på en norsk bondegård som finner sted i den lyse
vårkvelden (ill. 71). ”Menneskens Søn”, det vil si Jesus, står på tunet. Omkring ham kretser
kvinner og menn fra ulike samfunnslag. Arkitektur, klær og mennesketyper er tilpasset
samtiden, og motivet må således bli tolket som en konkretisering av Jesu tilbakekomst på et
gårdsbruk ved Dælivannet i Bærum, anno 1891. I samtidsmaleriet fantes det flere paralleller.
Den mest nærliggende er Fritz von Uhdes Bergprekenen (1887), som ble stilt ut i
Kunstforeningen i Kristiania 1888. Uhde fremstiller Jesus på en benk, mens
landbruksarbeidere passerer på vei hjem etter dagens innsats.
Mottagelsen av Skredsvigs maleri i pressen slo fast at det bygger på at Kristus er en
nærværende kraft. Men verdsliggjøringen ble vurdert som problematisk, ettersom
figurfremstillingen ikke er selvforklarende. Tittelen er nødvendig som alluderende nøkkel.
Monrad hevder i et avisinnlegg at Skredsvig ikke burde overføre skildringen av en tidsbestemt
hendelse til et norsk miljø. Kristus er både et religiøst symbol, men også et historisk faktum,
noe en maler burde ta hensyn til og ikke manipulere (Monrad 1891, 24/10). Lorentz

252

Dietrichson bemerker noe tilsvarende i Norges kunsts historie i det nittende århundre.
Skredsvig fremstiller den ytre virkelighet, samtidig som han unngår overgripende symbolikk
som kunne peke ut Jesus. Men en slik fremstillingsmåte er bare mulig i skrift eller tale,
konkluderer Dietrichson, som mener at Skredsvig prøver å visualisere det umulige
(Dietrichson 1991 [1892], 166).
Allerede i boken Christusbilledet anbefalte Lorentz Dietrichson den indirekte
fremstillingsmåte når det gjelder religiøse motiver. Det innebærer at slike motiver ikke
inkluderer Kristus direkte, men antyder et symbolsk nærvær (Dietrichson 1880, 440-443).
Problemet omkring det symbolske nærvær tok Dietrichson opp enda en gang i 1890. For i
artikkelen ”’Erindringens kunst’ – ’Fantasien i kunsten’” drøfter han forholdet mellom drøm
eller åpenbaring og mimetisk gjengivelse av virkeligheten. Dietrichson eksemplifiserer ved å
henvise til Jules Bastien-Lepages maleri Jeanne d´Arc, 1879 (Dietrichson 1890, 446-447).
Han hevder at dette maleriet representerer en modell for hvordan moderne kunstnere kunne
visualisere egne eller andres opplevelser av psykologisk eller visjonær art (ill. 108). BastienLepage opererer i det omtalte maleriet med to parallelle nivåer: den faktiske situasjonen og
hovedpersonens subjektive opplevelse av en åpenbarelse. Maleriteknisk er nivåene skilt fra
hverandre som et deskriptivt fargelag som redegjør for hovedperson og situering, samt et
transparent lag som visualiserer åpenbaringen. Slik beholder Bastien-Lepage den figurative
naturlikhet, men anvender den til å fortelle om indre forestillinger og trosopplevelser.
Munch anstrengte seg for å finne en adekvat løsning på hvordan han skulle håndtere
fiksjonsmotiver og psykologiske tilstander med hensyn til et formspråk som ikke skurret mot
logikk og realitetsoppfatning (Mørstad 2011a, 104). Dietrichson støttet introspeksjon, fantasi
og erindring på det vilkår at fortellingen som helhet holdt seg innenfor den naturalistiske
figurasjon. Munch søkte på sin side etter et visuelt uttrykk av metaforisk art som kunne
overskride det faktisk observerbare, en visuell løsning i retning av Gustave Kahns tese om
idébærende formler, ”eksternalisering av ideen”. Thaulow var blant dem som forstod dette,
for i artikkelen i Dagbladet 17. desember 1891 peker han ut Munchs kunst som ”den Kunst,
som skal dræbe vor – vor brave, hæderlige, nøiaktige Realisme” (Thaulow 1908, 118).
I en skissebok hvor Munch noterte ned observasjoner og refleksjoner under oppholdene i Nice
og omegn 1891 til 1892, tar han opp og turnerer samtidens kunstneriske dilemma: overgangen
fra positivisme til symbolisme. I det virkelighetsbeskrivende maleri begrenset man seg til det
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objektivt gitte, tingenes overflate. Munch konstaterer at det ”mystiske” eksisterer, og at
kunstens nye bevegelse har som formål å uttrykke det ”mystiske”, ”gi udtryk” for alt som
ellers bare består av ”anelser” (MM, T 2760).

11.2 Munch og Böcklin
En annen løsning på medieringen mellom virkelighetsbeskrivelse og fiksjon fant Munch i
Arnold Böcklins malerier. Spesielt gjelder det Heiliger Hain (ill. 51). Munch skrev en
prosalyrisk tekst som respons på Böcklins verk under oppholdet i Hamburg på vei sydover
med toget til Nice sent på høsten 1891. Böcklins maleri ble vist i Hamburger Kunsthalle
(Mørstad 2004c).
Munchs prosadikt er disponert som en rammefortelling med en kjernetekst, og disposisjonen
er nokså lik den han benyttet i programteksten fra Saint-Cloud. I rammefortellingens første
del beskrives på springende vis de offentlige kommunikasjonsmidler, trafikken og
arkitekturen i Hamburgs sentrumsgater (MM, T 128). I den siste delen vandrer det opplevende
subjektet ut av museet og ser utover den mørke innsjøen Alster. Vannflaten er omgitt av
lyspunkter langs bredden som blinker i skumringen. Tekstens opplevende jeg ser en svane
som svømmer sakte utover og forsvinner, for til slutt å gå i ett med den sorte vannflaten. Dette
synet etterlater subjektet i en vemodig stemning som grenser til det uhyggelige.
I den midtre og lengste delen beskriver Munchs fiksjonaliserte betrakter møtet med museets
samling av akademisk, tysk maleri. Betrakteren får nærmest fysisk ubehag av å bli konfrontert
med sensuelle nakenbilder av kvinner eller fremstillinger av militære slagscener. Men så
stopper det opplevende subjektet foran Böcklins maleri Heiliger Hain (annen versjon fra 1886
som Hamburger Kunsthalle innlemmet i samlingen 1888), (ill. 51). Munch beskriver maleriet
i ekfrasens form (Mørstad 2004c, 169; MM, T 128):
I galeriene
til du standser for et billed
af Bøcklin
Den hellig ild -
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Tusmørket legges
sænker sig over lunden
trærne står som
svære mørke masser mod
luften – men gjennem stammene
udenfor stråler
endnu dagen den svindende dag
stråler lyset er udenfra –
Indi lunden er det så
tyst – det saftige grønne græs
så blødt – og den hellige ild
brænder roli med en blålig røg
stiger lodret op –
Her er guddommen –
To i hvide kjortler knæler flere andre … kommer
tilsyne fra tykningen
Dagen du ser udenfra
mellom stammene er så strålende
lys – Mørkt i lunden
så dybt - det er så
stilt herude – så høitideligt
så
Tekstens beskrivelse av Böcklins maleri gjentar rammefortellingens deling mellom det som er
i sentrum og det som befinner seg utenfor. Mellom trærne i skogholtet står et alter hvor det
brenner en åpen offerild (ill. 51). Det er vindstille og røken stiger rett opp. Det hersker
høytidelig ro i den halvmørke lunden. To kjortelkledde personer kneler foran alteret og en
prosesjon nærmer seg alteret og vannspeilet i forgrunnen. I teksten blir kontrasten mellom
dagslyset utenfor lunden og tusmørket innenfor fremhevet. Enkelte solstråler skinner inn
mellom det høstlige bladverket på trærne. Munchs tekst skildrer den diffuse stemningen, og
pendler mellom sansning og refleksjon (Nergaard 1967, 82-83).
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Jürgen von Schemm konstaterer i ”Edvard Munch und Arnold Böcklin” at Böcklins Heiliger
Hain er et maleri ”das in Motiv, Komposition und Malweise offensichtlich ganz dem sich in
dieser Zeit entwickelnden künstlerischen Selbstverständnis Munchs entsprach” (Schemm
1988, 45).
Etter mitt skjønn peker Böcklins maleri ut en mulig løsning på den maleriske og
fortellertekniske problematikken som Munch var opptatt av. Det sentrale poeng i Munchs
læringsrelasjon til Böcklin har å gjøre med at han forstod at en psykologisk betinget stemning
er forenelig med figurasjon, så sant motivet som helhet blir stilisert i henhold til et gitt arsenal
av komposisjonelle og betydningsbærende formler.

Böcklin blir ofte oppfattet som en tvetydig kunstner. Han var splittet mellom tilbakeblikket på
en idealisert klassisk kultur og ubehaget ved det moderne. Derfor oppnådde han stor og
positiv berømmelse i Munchs formative år, særlig i den wilhelminske perioden fra og med
1890. Han brøt med neoklassisismens regler og forfektet at mytologiske scener kunne
omtolkes subjektivt. På den annen side beholdt han i sine kunstverk tilbakeskuende og
drømmende referanser til en ikke tidfestet fortid som kunne tilfredsstille publikums
ambivalens (Marchand 2004, 129-166). Som omtalt tidligere rydder Krohg plass for Böcklin
innenfor impresjonismen og presenterer ham som en fantast i den moderne kunst.
Rett etter århundreskiftet 1900 ble Böcklins malerkunst gjenstand for heftig kritikk, blant
annet av Julius Meier-Graefe, og senere av Clement Greenberg. ”Det var ikke realistisk
imitasjon i og for seg som var skadelig”, skriver Greenberg om Böcklins malerier i ”Mot en
ny Laokoon” (1940), ”men realistisk illusjon i den sentimentale, deklamatoriske litteraturens
tjeneste” (Greenberg 2004, 45). Men i motsetning til Böcklin unngikk Munch å falle tilbake
på tradisjonell idealisme og litterære motiver. Hans prosjekt var det personlige erindringsliv.
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12. Skygger og formler
12.1 Slagskygger
I kulltegningen To nakne gutter (1883) som Munch utførte mens han fulgte undervisningen
hos Middelthun, er skyggene lagt med parallelle streker og utgnidninger (ill. 1). Skyggene
modellerer kroppsdelenes avrundning. En slagskygge på underlaget markerer brytning av
lysinnfallet. Flere tegninger fra Munchs tidlige skoleår eksemplifiserer innsikt i at
skyggelegging er et middel til å inngi en todimensjonal flate romlige plan og dybde (Mørstad
2003a).
I de tegningene Munch utførte hos Bonnat, prioriterer han helheten fremfor detaljer, og dette
gjelder også for skyggene. I Hvilende mannsakt (1889) er kroppens volumer definert ved
lysgradering (ill. 40). Den liggende mannen er belyst skrått fra venstre slik at kroppen kaster
en begrenset slagskygge på underlaget. Man kan si at Munch fulgte Bonnats råd. ”Skyggene
må markeres i grove trekk. Halvskygger så diskret som mulig”, oppsummerer prins Eugen
under studieoppholdet hos Bonnat 1887 (Rapetti 1991a, 70).
Med skygge mener man større eller mindre fravær av lys. Med egenskygge sikter man til den
skyggen som oppstår på den delen av et objekt som mottar mindre lys enn andre deler. I
Munchs Hvilende mannsakt består egenskyggen av de mørkere partiene som vender mot
betrakteren. Slagskyggen er den skyggen som et objekt kaster på underlaget eller på en vegg. I
Munchs tegning treffer lyset kroppen som igjen kaster en slagskygge. I tegninger som er
utført med kull, blyant eller penn blir skyggene enten angitt med skravering eller utgnidning.
Utgniding med fille eller finger ble ofte foretrukket av Munch.
I oljemalerier blir overgangene fra lys til mørke gradert ved hjelp av fargefortoning og
reflekslys. I Vår (1889) faller lyset inn fra vinduet (ill. 97). Skap og gjenstander på bordet
kaster skygger. Kastet skygge fra spaserende er synlig i Musikken på Karl Johan (1889), og i
I friluft (1891) samler skyggen seg som en avgrenset form bak kvinnen. Slagskygger finner
man videre i bilder som Natt i Saint-Cloud (1890) og Seinen ved Saint-Cloud (1890). I Rue
Lafayette (1891) avsetter bygårdene store skyggeflater på gatelegemet (ill. 101).
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Munchs bruk av slagskyggens tvetydighet trer dessuten frem i Blåkledd dame mot blått vann
(1891). Den kvinnelige modellen står i sollyset, og en kraftig slagskygge tegner seg mot
underlaget (ill. 102). En annen mørk form trer frem i forgrunnen til høyre. Denne slagskyggen
korresponderer med malerens staffeli, som befinner seg utenfor det synlige billedfeltet. Denne
typen slagskygge, tilstedeværelse av en gjenstand eller person som ikke er inkludert direkte i
billedflaten, opptrer for øvrig i Vårdag på Karl Johan (1890) og Ettermiddag på Promenade
des Anglais (1891).
Markant skygge opptrer i flere portretter. I Olga Buhre (1891) antyder slagskyggen på veggen
en dobling av figuren som på typisk vis for Munchs kvinneskikkelser holder hendene bak
ryggen (ill. 58). Et møbel i forgrunnen kaster også skygge inn over kvinnens kjole. I portrettet
Jacob Bradtland (1892) er slagskyggen formulert tydelig, men ikke så aksentuert som i Olga
Buhre.
Sammenligner man bymotivene Ettermiddag på Olaf Ryes Plass (1883) og Vårdag på Karl
Johan (1890), kan man legge merke til at skyggeeffektene er langt mer markante i det
sistnevnte (ill. 100). I utsikten over Olaf Ryes Plass i sommersol er slagskyggene meget korte
(ill. 88). Plassen er nærmest oppløst i lysvirkninger. Det motsatte er tilfellet i Vårdag på Karl
Johan. Sollys fra en lavere vinkel gir lengre skygger. Rodolphe Rapetti bemerker i Munch og
Frankrike at ”de lange, blålige skyggene av to mennesker i venstre side av bildet” minner om
tilsvarende i Claude Monets malerier (1991a, 102). Men i Munchs maleri ser man ikke hvem
som kaster disse slagskyggene innover i billedflaten. Skyggene er betydelig lengre enn andre
slagskygger i samme bilde, og de tilfører motivet noe irreelt. Eggums karakteristikk er
”drømmeaktig tidløshet” (Eggum 1995, 67).
Munchs strategi ble over tid å la landskapet, inklusive bylandskapet, fungere som
projeksjonsskjerm for stemninger og tanker. De forskere som tolker Munchs motiver ut fra et
personhistorisk nivå, identifiserer den ryggvendte kvinnen med parasoll i forgrunnen av Fra
Karl Johans gate (1890) som ”fru Heiberg”, Munchs pseudonym for den kvinnen han hadde
et kortvarig, men intenst forhold til i annen halvdel av 1880-årene (Mørstad 2003a, 76).
Resonnementet, som bygger på tekster og referanser til flere andre malerier, innebærer videre
at de to innfallende slagskyggene i Vårdag på Karl Johan tilhører denne kvinnen og Munch.
Legger man denne tolkningen til grunn, er maleriet dermed både et impresjonistisk
dagslysstudium fra Kristianias flanørstrøk og et erindringsbilde av et tidligere
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kjærlighetsforhold. De markerte slagskyggene fungerer uansett tolkning både som
impresjonistisk pars pro toto og som symbolsk tilstedeværelse via en erstatningdannelse.
Tilsvarende resonnement kan gjelde for den innfallende slagskyggen fra vindussprossene som
danner eller avsetter kors på gulvet i Natt i Saint-Cloud (ill. 48).
I en tekst som er datert 4. februar 1890, beskriver Munch forskjellige hendelser, spesielt
tildragelser som foregikk i skumringen eller om natten, enten i værelset der han bodde eller på
spasertur i den flere kvadratkilometer store Parc de Saint-Cloud (Munch, MM, T 2770).
Når jeg spaserer i måneskinnet i parken – mellem de gamle
mosebegroede billedværkerne [parkskulpturene] som jeg nu kjender
hver af dem – vækkes jeg af min egen skygge – Når jeg har tændt
lyset [lampen] ser jeg pludselig – min enorme skygge over den halve
væg helt op til taget – Og ind i det store speilet over kaminen ser jeg
mig selv – mit eget gjengangeransigt Munchs nattlige vandring mellom skulpturene i parken medfører at han oppdager og
gjenkjenner sin egen silhuettaktige slagskygge. Dette gjentar seg i det værelset han leide. I en
tegning fra det rommet Munch hadde til disposisjon i Saint-Cloud, har han visualisert
skyggevirkningen. Den skraverte slagskyggen flerdobler størrelsen på figuren. Siden lyskilden
er en liten lampe, snakker Munch om ”min enorme skygge over den halve væg” (Mørstad
2003a, 68; MM, T 2770).
I de omtalte maleriene, og ikke minst i verkene som ble utført i 1890-årene, fordreier og
forstørrer Munch skyggevirkninger langt ut over det normale. Hensikten er å øke den
følelsesmessige ladningen. Munch benyttet uttrykksfulle skyggevirkninger som visualiserer
situasjoner der motstridende følelser spilles ut, dette i tråd med det kunstneriske manifestet fra
Saint-Cloud, som handler om å male ”levende mennesker som puster og føler, lider og elsker”
(Munch 1928, 7).
Munch benyttet i økende grad individuelle eller kollektive slagskygger som et dramatiserende
og fortellerteknisk hjelpemiddel (Mørstad 2003a, 66-97). Slagskyggen fungerer som en
emosjonelt tvetydig metafor. Men like viktig er formaliseringen. Slagskyggen opptrer som en
fast formel. Som formel ligger slagskyggen vanligvis i planet og markerer et alternativt
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formspråk til dybdebeskrivelse. Man kan påvise en logisk utvikling av slagskyggen som
formel i malerier fra Vårdag på Karl Johan, Blåkledd dame mot blått vann og Olga Buhre til
Måneskinn (1893), Vampyr (1893) og Pubertet (1894). I Sittende ung kvinne (1892) er
slagskyggen ved figurens rygg kombinert med et abstrakt stripemønster i omgivelsen (ill.
105).
Slagskygger som virkemiddel var utbredt i Munchs samtid. Den markerte slagskyggen på
veggen i Wentzels familiebilde fra frokostbordet (1885) er et tidlig eksempel (ill. 69). Som
kjent anvender Krohg slike effekter, slagskygge på veggen, i Østenfor sol og vestenfor måne
(1887). Bruk av tilsvarende slagskygge på bakveggen finner man i Harriet Backers Aften,
interiør (1890). Ombre portées (1891) av Émile Friant viser et par figurer som står foran en
vegg (ill. 111). En lyskilde skinner inn rett forfra og noe oppover og skaper effektufull
silhuettvirkning og slagskygger. Édgar Degas´ eksperimenter med lyskilder som interfererer
med fargepersepsjonen, er en annen referanse. Munch fulgte opp med å anvende slagskyggen
som fortellerteknisk, symbolsk og ikke minst formalt virkemiddel.

12.2 Formler
Rett før reisen til Berlin 1892 ble Munch intervjuet av Krohg, og i samtalen kommenterer han
flere aktuelle tema, blant annet et særtrekk ved sin måte å arbeide på, som man kan observere
i et økende antall malerier frem mot avreisen. Munch sier at man ”skal ikke male slig, som
man ser det, men slig, som man saa det” (Krohg 1892, 24). Man kan sette dette utsagnet i
sammenheng med et bestemt saksforhold.
Det undervisningssystemet i tegning som Munch fulgte på Gjertsens Skole og Kristiania
tekniske Skole, innbefattet øvelsen hukommelsestegning. Elevene studerte en gjenstand eller
plansje og fikk deretter i oppgave å lage en tegning på grunnlag av hva de hadde observert
(Mørstad 2008a, 18-31; Mørstad 2008b, 21-33). Hensikten med slike øvelser var å utvikle
evnen til å memorere visuelle inntrykk og gjengi dem i ettertid. Munchs lærere, Hjalmar
Nielsen og Anton Mathias Bergh, fulgte med slike øvelser en liberal undervisningstradisjon
som ble introdusert av den franske kunstneren og tegnelæreren Horace Lecoq de Boisbaudran
(Malmanger 1985, 8-10). I L´Éducation de la mémoire pittoresque redegjør han for

260

undervisningsmetoden (1848 og senere utgaver). Den pedagogiske tankegangen er at visuelt
minne kan oppøves systematisk. Studentene studerte først geometriske figurer, og på et senere
stadium kunstverk, som gjennom aktiv memorering ble reprodusert etterskuddsvis i tegninger,
eller som Lecoq de Boisbaudran utlegger prosessen (Lecoq de Boibaudran 19[?], 23): ”l´oeil
regarde l´objet, la mémoire en conserve l´image, et la main la reproduit”.
I intervjuet med Krohg sier Munch altså at man ”skal ikke male slig, som man ser det, men
slig, som man saa det” (Krohg 1892, 24). Utsagnet kan splittes i to, og det dreier seg således
om et (potensielt emosjonelt) minne, en erindring, om noe fortidig, samtidig handler det om
en observasjon som blir lagret i hukommelsen, som Lecoq de Boibaudran omtaler om
observation conservée (Chu 1982, 279). Erindringen kobles sammen med en bestemt form
eller formel som kan reproduseres i ettertid.
En annen øvelse av tilsvarende art, som Munchs lærer på Gjertsens skole introduserte, var
som allerede omtalt ”Brikketegning” (Nielsen 1877, 9). Elevene fikk utdelt små pappstykker
som hver for seg dannet geometriske figurer, eksempelvis trekant, kvadrat, trapes,
parallellogram og rektangel, og disse pappbitene, også kalt brikker, ble deretter lagt sammen i
større enheter som til slutt skulle rekonstruere plansjens motiv. Formålet med slike øvelser var
å minne elevene på å analysere oppgaven før de begynte å tegne, legge merke til delenes rolle
i helheten. Nielsen utarbeidet et eget system med dette temaet, som Munch og hans medelever
ble undervist etter: Geometriske Brikker til Anskuelsesövelser ved Undervisningen i
Frihåndstegning.
I Dagboken for 6. april 1880 skriver Munch at han drev med ”løvsagning” på skolen (Munch
red. 1949, 46). Saging av figurer i planet som minner om Brikketegningens prinsipper for
delenes innskriving i en helhet, brukte Munch en del år senere som teknikk når han saget ut
trykkplater til tresnitt (Munch 1911-1913, MM, N 183).
Da Munch uttalte at man skulle male slik ”som man saa det”, bygget han på tilsvarende
resonnement som det Julius Lange følger i programartikkelen om den maleriske prosess som
bearbeidelse av erindringer (Krohg 1892, 24). Det impresjonistiske friluftsmaleriets ”her-ognå” ønsket Lange erstattet av et reflekterende tilbakeblikk (Lange 1889, 65). Å skue bakover i
tiden innebærer også introspeksjon. Lange oppfordret malerne til å utføre bilder som
analyserer naturen og den observerbare omgivelsen, men han hevder at disse i seg selv hadde
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begrenset kunstnerisk verdi. Men på grunnlag av studiene kunne kunstnerne opparbeide et
”erindringsfond”, det vil si et arsenal av faste formler som kunne tas frem som automatiske
reflekser (Larsen 2006, 129).
På skolene i Kristiania ble Munch drillet i å analysere, feste seg ved og reprodusere
sammensatte former og figurer. Han ble dessuten opplært i figurskjæring med sag. På den
teoretiske siden bevisstgjorde han seg erindringsbildets relevans og muligheter. Slike øvelser
og erfaringer førte til at Munch utviklet faste komposisjons- og figurformler. Ved karrierestart
prøvde Munch å innfri den illusjonistiske dybdelogikken i det naturalistiske billedrom, men
fra og med 1888-1889 skapte han formler som tenderer mot det flatemessige. Formlene blir
gjerne forsterket med konturering, men ikke av det klassisistiske slaget, for å adskille hver
form fra tilgrensende områder i billedflaten.
I La nouvelle peinture omtaler Edmond Duranty metoden éducation de la mémoire
pittoresque som et pedagogisk verktøy i den frie utvikling av studentenes originalitet
(Duranty 1876, 24; Harrison, Wood & Gaiger red. 1998, 579). Metodens anvendelse
begrenset seg ikke bare til Lecoq de Boisbaurdrans egne elever, men fikk over tid et større
nedslagsfelt. Spredningen av ideene gikk via lesing av Lecoq de Boibaudrans skrifter eller via
samtaler med tidligere elever. Metoden ble satt ut i praksis av flere malere, og den hjalp
James McNeill Whistler til fornyet forståelse for de abstrakte kvaliteter ved landskapets
former og farger (Chu 1982, 284-285). I ”Lecoq de Boisbaudran and Memory Drawing. A
Teaching Course between Idealism and Naturalism” anfører Petra ten-Doesschate Chu at Paul
Gauguin betraktet erindringsbasert maleri som instrument i sin higen etter et syntetisk uttrykk.
Det som forbinder Gauguin med Lecoq de Boibaudran er ønsket om å kombinere observasjon
og fantasi (Chu 1982, 287):
Gauguin´s emphasis on memory painting had an important
effect on the artists of the Pont-Aven group as well as the
Nabis, who transmitted his ideas of memory as an instrument to
achieve synthesis and abstraction, to the twentieth century.
I introduksjonsteksten til en Munch-utstilling i Houston 1976 foretar Peter W. Guenther en
analyse av Munchs motiver og tilhørende formspråk. Teksten konkluderer med en tese om at
Munch satte seg som kunstnerisk mål å formulere ”significant form” (Guenther 1976, 28).
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Betegnelsen ”significant form” er er kjent fra den engelske kritikeren Clive Bells bok Art
(1914). Bell skriver, som tidligere omtalt, at i et maleri danner kombinasjoner av former og
farger, linjer og volumer, et formsystem. Slike former gir han betegnelsen ”significant form”.
Når betrakteren responderer på signifikante former, får vedkommende en særskilt opplevelse,
som Bell bestemmer som en estetisk følelse; og hvis man har denne følelsen, står man foran et
ekte kunstverk. Bell eksemplifiserer ved å henvise til malerier av Giotto, Piero della
Francesca, Poussin og Cézanne. Motsatt viser Bell til deskriptive og narrative malerier som
han hevder er av ikke-estetisk art, som topografiske landskapsskildringer og malerier som
forteller historier eller illustrerer situasjoner (Bell 1961, 29).
Malerier av de engelske malerne William Powell Frith og Luke Fildes vekker i Bells
utlegning ikke den rette estetiske følelse hos betrakteren. Friths maleri The Railway Station
(1862) gir en svært detaljert redegjørelse for menneskemylderet på jernbanestasjonen
Paddington. Fildes sjangermaleri The Doctor (1891) fremstiller, som omtalt tidligere, en lege
som diagnostiserer et sykt barn (ill. 64). Bell avskriver disse maleriene som kunstverk. De
appellerer ikke til den estetisk følelse. I disse verkene er det ikke form og farge i seg selv som
er det sentrale, men fortellingen. Bell skiller dermed mellom de følelser man har i det daglige
liv og de følelser som tilhører kunsten. Form og farge som illustrerer livet, kan ikke utløse den
relevante estetiske følelse. Bell opererer dermed med et skille mellom estetiske følelse og
livsfølelse, samt mellom form som et mål i seg selv og form som illustrasjon.
Men Bell dømmer ikke all naturalistisk-figurativ kunst som ikke-estetisk. Representasjon i
seg selv er ikke en svakhet, og imitasjonsbaserte former kan være signifikante. Det springende
punkt er hvorvidt et maleri mer handler om de følelser man man har i livet enn om den
særskilte estetiske følelse som blir utløst av signifikant form. Den kunstneriske balansegangen
mellom form og fortelling omtaler Bell på denne måten (Bell 1961, 38-39):
A painter too feeble to create forms that provoke more than a
little aesthetic emotion will try to eke that little out by
suggesting the emotions of life. To evoke the emotions of life he
must use representation.
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Videre presiserer Bell at kunstbetraktningen har to innfallsvinkler. Det praktiske livs blikk
etterfølges av et blikk som skiller ut maleriets farger og former som mål i seg selv, og som
derfor setter betrakteren i en estetisk sinnstilstand (Bell 1961, 80):
It is only when we cease to regard the objects in a landscape as
means to anything that we can feel the landscape artistically.
Gjennom skolegang i Kristiania og etterutdannelse i Paris utviklet Munch evne til å
systematisere visuelle inntrykk. Denne systematiseringen resulterte i standardiserte former, og
fordi disse formene blir gjentatt og raffinert i mange verk, vil jeg kalle dem formler. I ettetid
pekte Munch ut maleriet Sommeraften (1889) som et vendepunkt (ill. 99). I brevet til Thiel
minner Munch som nevnt om det som karakteriserer dette maleriet, nemlig ”flatebehandling,
dekorativ virkning og komposition” (Munch, MM, N 2527).
Formlene er selvstendige elementer i billedflaten, samtidig som de er bærere av
meningsinnhold (Mørstad 2005a, 40-55). Fordi formlene opprettholder et skille mellom form
og innhold, innhold forstått som representasjon og emosjonelt uttrykk, og fordi formlene kan
oppleves som separate estetiske enheter uavhengig av hvilket innhold de illustrerer,
tilfredsstiller formlene tilsvarende kriterier som Bells begrep ”significant form”. Man kan
betrakte formlene uavhengig av hva de direkte representerer.
En av de viktigste formlene i Munchs malerier er som omtalt slagskyggen (Mørstad 2003, 6697). En annen er strandlinjen. Åstedet er i geografisk forstand strandbeltet mellom Borre og
Åsgårdstrand i ytre Oslofjord. Men i de maleriene hvor den svungne strandlinjen er anvendt,
har det kunstgeografiske utgangspunktet blitt generalisert i allmenn retning. Melankoli (1892)
er et typisk eksempel (ill. 104). Mellom sjøen og skogen ser man en strand med sand og
steiner, og nærmest sjøen har maleren markert et mørkere tidevannsbelte. Beskrivende
detaljer er abstrahert til fordel for den svungne linjen som går fra forgrunn til bakgrunn.
I andre motiver er menneskene satt inn i et interiør. I Hos landhandleren i Vrengen (1888)
stiger gulvet opppover, og værelset lukker seg i bakgrunnen (ill. 96). De tilstedeværende står
enkeltvis eller i grupper. Det typiske er den lille piken til venstre som konfronterer
betrakteren. Munch har skåret figuren over i noe over knehøyde. I de to variantene av Spillere
i Monte Carlo (1892) står en mann frontalt bak i billedrommet eller helt frem mot
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billedplanet. Den frontale figuren kan bestemmes som en av de viktigste formlene i Munchs
repertoar.
I tillegg til den frontale figuren utviklet Munch formler for figurer i profil. I Kyss ved vinduet
(1892) er mann og kvinne smeltet sammen i en felles form. Maskelignende, stiliserte ansikter
er en annen formel. Over tid ble dessuten kroppsspråket systematisert, eksempelvis hvordan
figurene holder armer og hender. Kvinners lange hår danner en annen formel (Mørstad 2005a,
40-55).
Fra og med Melankoli gjengir Munch i mindre og mindre grad observerte detaljer i maleriene
(ill. 104). Trær, blomster og gjenstander er formgitt i generell forstand som art, ikke som
eksemplar. Alt som blir inkludert i maleriene, er omarbeidet og tilpasset de etablerte formlene
(Mørstad 2005a, 40-53). En stein blir gjengitt som en mørk flekk. Fargene uttrykker mer
stemninger enn beskriver faktisitet. Fargenes oppgave blir å karakterisere følelser og
relasjoner figurene imellom. Fargekontraster kan uttrykke konflikt. Fargene får en
tilleggsbetydning i det de korresponderer med metaforiske uttrykk som for eksempel ”grønn
av misunnelse”, ”hvit av redsel” eller ”skamrødme”.
I landskapsbilder og byprospekter anvender Munch ofte en diagonalformel. Notbinderen
(1888) og Musikken på Karl Johan (1889) er typiske eksempler, hvor denne formelen opptrer
i kombinasjon med asymmetri og dimensjonskontraster. Begge verk er komponert med linjer
som skrår mot bakgrunnen. Munch gjentok denne formelen i Aften på Karl Johan (1892). En
annen variant har man som nevnt i Melankoli. Denne komposisjonmåten åpner for en
forgrunn hvor mennesker spiller ut en grunnleggende følelse. Selv perspektivisk
dybde tenderer i Munchs malerier mot flatekarakter.

12.3 Melankoli
I Dagbladet 17. desember 1891 bemerker Thaulow at ”Manden ved Strandbredden oppe i
Udstillingen virkede stødende paa mig ved sin Ufærdighed” (Thaulow 1908, 118). Thaulow
tenker på Aften. Melankoli (1891), som ble vist på Høstutstillingen 1891 (Woll 2008, b.1,
230). Han mislikte det ufullførte. Werenskiold var på sin side ganske begeistret. I et brev til
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Andreas Aubert fra desember 1891 omtaler han Aften. Melankoli. Werenskiold skriver at
bildet ”som antydning” er vakkert, og at det ”viser en retningsforandring” som han selv var
inne på (NBO, Nasjonalbiblioteket, Brevsamling 32). ”Retningsforandringen” dreier seg om
forenkling av form- og flatebehandling, som Werenskiold hadde lært hos Bonnat, ”at se helt,
at se stort” (Aubert 1890, 26/10).
Aften. Melankoli fremstiller strandlinjen mellom Borre og Åsgårdstrand, men siden Munch
utførte flere versjoner av dette motivet, hersker det en viss usikkerhet om hvilken av disse
Krohg refererer til i artikkelen ”Aften”, som ble publisert i Dagbladet 27. november 1891
(Krohg 1920, b.1, 193-194; Woll 2008, b.1, 230; Berg 1993, 213-223). Sannsynligvis dreier
teksten seg om Aften. Melankoli, men tankegangen omfatter også Melankoli (1892). Begge
verk inkluderer den buktende strandlinjen og en mann som sitter isolert, ”meist als Büste
gegeben” (Kemp 1983, 83). En pir stikker ut i sjøen i bakgrunnen, hvor man dessuten kan
skimte en robåt og et par figurer (ill. 20, ill. 104). Krohg fremhever strandlinjens harmoniske
bøyning og landskapets forenkling (Krohg 1920, b.1, 193).
Figuren i Melankoli er skjøvet ned i høyre hjørne, og Øivind Storm Bjerke hevder at denne
komposisjonelle løsningen åpner for å forstå alt som foregår i bakgrunnen som en projeksjon
av hovedpersonens tanker (Bjerke 1994, 101). I så henseende fremstiller Melankoli en slags
”dobbelteksponering” av ytre landskap og indre mental tilstand.
Som allerede omtalt, opptrer den unge kvinnen i Bastien-Lepages Jeanne d´Arc (1879) i
hagen utenfor foreldrenes hus, og hennes visjon er visualisert som to helgener som flyter i
luften i florlette gevanter i landskapsrommet bak henne, eller som Linda Nochlin sier det,
”like scientifically photographed ectoplasmic manifestations, double-exposed” (Nochlin 1971,
80), (ill. 108).
Skredsvigs løsning på å gjengi en åndelig dimensjon i en naturalistisk setting fremkommer
som nevnt i Menneskens sønn (1891). Jesus står på et gårdstun i Bærum mellom en
forsamling av mennesker fra bygden (ill. 71). Men denne iscenesatte konkretiseringen av en
bibelsk hendelse vant liten forståelse i samtiden. Uten den antydende tittelen står betrakteren
med begrenset mulighet til å gripe motivet som noe annet enn en triviell hendelse.
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Munchs løsning i Melankoli er anderledes enn i Bastien-Lepage og Skredsvigs arbeider. Det
oppstår et interaksjonsfelt mellom forgrunn og bakgrunn, mellom melankolikeren og
menneskene som befinner seg på den utstikkende piren; og forbindelsen mellom aktørene er
omsluttet av landskapet. Det skjer en metaforisk fortetning av hovedmotivet i forgrunnen og
delmotivet bakgrunnen.
Som omtalt tidligere, kommenterte også Krohg maleriet (Krohg 1920, b.1, 193-194). Han
festet seg ved noen spesielle kjennetegn, og nevner stilisering og linjer som gjentas som
ekkovirkninger. Hovedfiguren er forenklet og mangler beskrivelse av ”Næse, Øre og Mund”,
og Krohg påviser synestetiske effekter: ”Klang” i fargen er som ”Musik” (Krohg 1920, b.1,
193-194). Krohg mener at Munch med et maleri som dette ”vender sig til Idealismen [nyidealismen], som vover at bøie Naturen, Modellen osv. indunder Stemningen og forandrer
dem for at opnaa mere” (Krohg 1920, b.1, 194). Krohgs analyse konkluderer med å henvise til
”Symbolisme, den sidste Retning i fransk Kunst” (Krohg 1920, b.1, 193).

12.4 Munch og Gauguin
Det er et et etablert faktum at Munch fikk anledning til å gjøre seg kjent med Paul Gauguins
motivkrets. På Høstutstillingen 1884 stilte Gauguin ut to tidlige verk fra den impresjonistiske
fasen (Nasjonalgalleriet 1973, 218-221). Det dreier seg om et interiør med hans hustru Mette
Gauguin i en stol og i tillegg en oppsats med blomsterkurv. Frits Thaulow var frem til 1886
gift seg med Mette Gauguins søster Ingeborg, et biografisk moment som kan vektlegges til en
viss grad med hensyn til kjennskapet til Gauguins kunst i Kristiania.
Neste mulighet meldte seg i 1889. Som et uoffisielt tillegg til Exposition universelle ble det
vist samtidskunst under fellestittelen Groupe impressionniste et synthétiste. Utstillingen fant
sted i Café des Arts, populært kalt Café Volpini, vis-à-vis Verdensutstillingens
pressepaviljong (Gauguin 1989, 73). Catalogue de l´Exposition de Peintures du Groupe
Impressionniste et Synthétiste omfatter verk av blant andre Paul Gauguin, Émile Bernard og
Louis Anquetin. Det er alment akseptert i forskningslitteraturen at Munch besøkte utstillingen
og studerte Gauguins malerier (Heller 1984, 50).
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Enkelte forskere legger til grunn at La vision du sermon (1888) ble stilt ut i Café Volpini
(Shiff 1984, 6), (ill. 75). Men i den rekonstruksjonen av katalogen, som er foretatt av Belinda
Thomson, er ikke La vision du sermon inkludert (Thomson 2009b, 215-225). Thomson
bemerker at flere kunsthistorikere har stusset over at Gauguin valgte å ikke stille ut dette
verket, siden formålet med utstillingen var å vise frem den stilendringen som hans kunst
hadde gjennomgått på kort tid. Motargumentet er at han var innstilt på å tilfredsstille et
kjøpende publikum. Thomson anfører at Gauguin ”probably calculated that if visitors wished
to see his more intransigent works, including ceramics, they could seek them out at his
dealer´s”, det vil si hos Theo van Gogh (Thomson 2009a, 62). Theo van Gogh ledet
avdelingen til Boussod, Valadon & Ci (tidligere Goupil & Cie) som lå i boulevard
Montmartre, frem til oktober 1890, og dette ustillingsstedet var vel kjent blant Kristianias
malere.
Til tross for utstillingens nyhetsverdi, som kunne ha tilført arrangementet bonus som succès
de scandale, var pressedekningen noe mager. Félix Fénéon skrev en artikkel om utstillingen i
La Cravache i juli 1889 (Kapos red. 1993b, 173). Han festet seg ved forenklet formspråk.
Flere malerier på utstillingen i Café Volpini var utstyrt med hvite, enkle dekorrammer (Gauss
1949, 53; Kapos red. 1993b, 173). Rammer som dette, i motsetning til forgyldte og profilerte
eller ornamenterte rammer, var en markør for det moderne kunstsyn, bemerker Jules Laforgue
i ”L´impressionisme”, 1883 (Harrison, Wood & Gaiger red. 1998, 940; Gauss 1949, 53). Et
dokumentasjonsfotografi av Munchs utstilling i Equitable Palast fra desember 1892 viser at
han på dette tidspunkt brukte hvitlige eller mørkere rammer med enkel eller kurvert profil
(Stenseth 2004, 211).
Høsten 1891, på vei til Nice via København, regner Eggum med at Munch ”skaffet seg et
innblikk i den moderne franske kunst som var tilgjengelig her [København] i private
samlinger”, fortrinnsvis hos Mette Gauguin og Edvard Brandes (Eggum 1991b, 123). Jay
Clarke slutter seg til Eggums antagelse om at Munch stod i et læringsforhold til Gauguin
(Clarke 2009, 16). Og i Post-Impressionism. From van Gogh to Gauguin bemerker John
Rewald at Munch ”actually owed a great deal to Gauguin” (Rewald 1978, 481).
Forskningen legger altså til grunn at Munch var kjent med Gauguins arbeider. På den anne
side faller det vanskelig å konkretisere hva Munch festet seg ved. Men fremfor å anta
påvirkning i Munchs favør, som psykologisk forklarbar interaksjon på individnivå, kan man
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alternativt drøfte parallelle utviklingstrekk de to kunstnerne i mellom, eller betrakte deres
respektive kunstverk som dialogiske vis-à-vis samtidskunsten.
Gauguins La vision du sermon (La lutte de Jacob avec l´ange), 1888, introduserer en helt
annen løsning på det problemet Skredsvig og Bastien-Lepage arbeidet med i de respektive
verkene Menneskens Søn (ill. 71) og Jeanne d´Arc (ill. 108). Aften. Melankoli og Melankoli
lar seg derfor med fordel og utbytte sammenligne med Gauguins La vision du sermon (ill. 75,
ill. 104).
Gauguin malte det aktuelle verket under et opphold i Pont-Aven 1888. Sven Lövgren viser til
at Gauguin forut for utførelsen av sitt eget verk studerte Émile Bernards maleri Les bretonnes
dans la prairie (1888), som igjen bygget på studiet av japanske tresnitt (Lövgren 1959, 102).
Innholdet i La vision du sermon henspiller på Første Mosebok 32: 22-32. Kvinnene i
tradisjonelle, bretonske drakter befinner seg i forgrunnen. De opplever, som en ettervirkning
av dagens preken, at de er kollektivt vitne til Jakobs nattlige slosskamp med engelen, som om
den utspiller seg rett foran dem. Maleriet har dermed to narrative nivåer: kvinnene som folder
hendene i bønn, og nærkampen som foregår bak trestammen. Men kvinnene er i begrenset
grad tilført individuelle trekk, og scenen er fremstilt fra et høyt ståsted; og forgrunn og
bakgrunn mangler formidlende overgang.
Gauguin vender seg med dette bort fra direkte sanseerfaringer. Han avbilder ikke gitte
objektive former, men abstraherer. De enkelte elementer er forstått som plangeometriske, selv
om det er antydning til skygge i forgrunnsfigurene, pluss noe plastisk modellering. Profilene
til en ung kvinne og presten, henholdsvis ytterst til venstre og høyre i bildet, er satt opp som
pendanter, som i en middelaldersk triptyk (Lövgren 1959, 100). Kvinnene i halvsirkelen er
fremstilt bakfra og forfra, eller i profil. En trestamme deler billedflaten, men mangler egentlig
rotfestet forankring i bakken. Morgenlyset faller inn fra høyre og forgyller trestammens øvre
kontur og engelens vinger. Forgrunnens farger trekker seg noe tilbake, mens den sinoberrøde
bakgrunnen trer frem.
I de omtalte verkene av Munch, Aften. Melankoli og Melankoli, blir en isolert figur i
forgrunnen satt opp mot et opptrinn i bakgrunnen. Forgrunnsfigurens sammenbøyde kropp og
bortvendte og abstraherte ansikt har sin parallell i Gauguins uttegning av den unge kvinnen og
presten (ill. 104). På tilsvarende vis som i Gauguins verk kan man tolke det som skjer i
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bakgrunnen som eksternalisering av indre forestillinger. Landskapsrommet blir en utvidelse
av forgrunnsfigurens mentale rom. Betrakteren vet ikke med sikkerhet om det som foregår i
bakgrunnen, skjer i samme realitetsplan som det forgrunnspersonen befinner seg i. Den ytre
virkelighetens gitte elementer er ikke lenger norm for fremstillingen, men heller et
utgangspunkt for den symbolske omstrukturering.
I ”De Gauguin et de van Gogh au classicisme” (1909) skriver Maurice Denis at Gauguin og
hans nærmeste kolleger omkring 1890 erstattet den zolaske ideen om ”la nature vu à travers
un tempérament” med teorien om ekvivalens og symboler (Denis 1920, 267). Den symbolske
form formidler sitt innhold indirekte. For å formulere symbolske former, omtaler Denis to
prosesser, som han kaller ”déformation subjective” og ”déformation objective” (Denis 1920,
268). Den subjektive omdannelsen av sanseinntrykkene skjer i uttrykkets tjeneste. Denis
trekker her inn van Goghs arbeider som eksempler. Den objektive deformasjonen består av en
dekorativ bearbeidelse i flaten, som blir eksemplifisert med Gaugins bilder. Denis ser de to
deformasjonstyper som aspekter ved samme målsetning (Denis 1920, 268).
Munchs arbeider mellom 1890 og 1892 pendler mellom disse prosessene: den deformative
ekspressivitet og den objektive flateorientering. Førstnevnte prosess opptrer i Syk stemning
ved solnedgang. Fortvilelse. I Aften. Melankoli og Melankoli er flatebehandlingen
gjennomført, og de stiliserte formene danner et symbolsk betydningssystem.
Derimot foreligger det en slående sosial forskjell mellom Gauguin og Munchs
motivbehandling. Gauguins motiv La vision du sermon springer ut fra innlevelse i den lokale
befolkningens trosliv, og kan således bli tolket som kritikk av det urbane, borgerlige samfunn.
Motsatt springer Munchs motiver ut fra erotiske spenninger mellom personer som tilhører den
urbane borgerligheten som tilbragte sommertiden i småbyene langs Oslofjordens ytre
munning.
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13. Flate, karikatur, komikk
13.1 Munch og Toulouse-Lautrec
I monografien om Munch kommenterer Jens Thiis ”påvirkningen fra Toulouse-Lautrec, som
blev ganske merkbar” (Thiis 1933, 176). Påpekningen er i overensstemmelse med hva Munch,
i henhold til de utstillingskataloger som Theodore Reff har samlet og publisert i faksimile,
hadde mulighet til å gjøre seg kjent med under oppholdene i Paris 1885 og fra høsten 1889
frem til våren 1892 (Reff red. 1981a, 1981b).
På utstillingen Société des artistes indépendants høsten 1889 stilte Toulouse-Lautrec ut
Moulin de la Galette (1889), (ill. 38). Samme høst åpnet Moulin-Rouge ved place Blanche, et
utested som tilhørte kategorien ”Spectacles divers”, som tiltrakk seg et blandet publikum
(Baedeker 1894, 30). Det var her Toulouse-Lautrec oppdaget den motivkretsen som går igjen
i mange verk, nemlig storbyens natteliv og marginale skikkelser. To av Toulouse-Lautrecs
større malerier, Au cirque Fernando: Ecyère og Dressage des nouvelles par Valentin le
Désossé (Moulin Rouge) (1889-1890), ble stilt ut i foajeen i Moulin-Rouge 1889 og 1890
(Larroche red. 1991, 527-528). Det sistnevnte verket ble dessuten vist på på utstillingen til
Société des artistes indépendants frem til 27. april 1890 (Reff red. 1981b), (ill. 45). På Société
des artistes indépendants 19. mars til 27. april 1892 viste Toulouse-Lautrec verker som La
Goulue entrant au Moulin-Rouge (1892), (Reff red. 1981b).
På den formale side kan man si at den lineære tegnestilen og flatevirkningen, bruk av
silhuetter og konturer, samt diagonale linjer, finner et gjensvar i flere av Munchs arbeider,
eksempelvis Aften på Karl Johan (1892). Teatral belysning nedenfra som gjør ansiktene flate
og hvite, er et annet særtrekk som Munch anvender (ill. 46).
Et annet mulig fellestrekk gjelder teknikk. Toulouse-Lautrec utviklet en metode, som
opprinnelig ble initiert av Raffaëlli, nemlig oljefarger som ble tynnet ut med terpentin, à
l´essence, og påført direkte på bunnmaterialet (Turner red. 2000, 414). Fremgangsmåten
resulterte i en tørr overflate i tråd med den kritiske front mot fernisserte malerier på Salongen.
Denne teknikken som lett gir inntrykk av noe skissemessig, tok Munch opp allerede før han
fikk anledning til å se Toulouse-Lautrecs arbeider, men bruken ble utvidet i møte med fransk
kunst. Hos Munch kan man observere at utgangsmotivets hovedlinjer er skissert med pensel i
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få farger, og gjennom de senere appliserte lagene av transparente farger skimter man
fremdeles den primære tegningen, noe som øker det skissemessige uttrykket. Gerd Woll
opplyser i verkskatalogen at Aften på Karl Johan er utført med ”til dels sterkt fortynnet
maling på et ugrundert lerret” (Woll 2008, b.1, 273).

13.2 Det komiske
I monografien Toulouse-Lautrec. The Formative Years 1878-1891 omtaler Gale B. Murray
Toulouse-Lautrecs karikerende formspråk og satiriske motivbehandling. Karikaturens tendens
til forenkling, overdrivelse og utnyttelse av flaten er virkemidler som passer for kunstnere
som blir drevet av subjektive innfall (Murray 1991, 88-201). Det spontant skisseaktige og den
løse tegningen er i overensstemmelse med hvordan kunstnere kunne erfare moderniteten. Det
karikerende formspråket egnet seg godt til å fange opp heslige og vulgære enkeltheter.
Dessuten er karikaturens gjenbruk av de samme formale elementene, som formler, et annet
typisk kjennetegn.
I Baudelaire and Caricature. From the Comic to an Art of Modenity trekker Michele
Hannoosh en linje fra de karikaturmessige metodene til Courbet, Manet og Degas frem til
kubismen. Forfatteren påviser at ”modern art has been dominated by the comic, the grotesque,
and the caricatural” (Hannoosh 1992, 309). Man kan dessuten tilføye Toulouse-Lautrec og
Jean-Louis Forain til listen over malere som benyttet karikaturens virkemidler i kunstneriske
uttrykk. De illustrerte ukemagasinene og vittighetsbladene foregriper på mange punkter
malerkunstens skildringer av moderniseringsprosessen, og de omtalte malerne integrerte
karikaturtegnernes stil.
I De l´essence du rire et généralement du comique dans les arts plastiques (1855) utdyper
Charles Baudelaire den komiske effekten, det spontante latterutbruddet, som blir utløst av en
karikatur. Baudelaire definerer karikaturen som en sammenstilling av inkongruente elementer.
Formspråket er overdrevet, innholdet tilslørt, og karikaturen tenderer mot det heslige. Den
hovmodige latteren virker frigjørende, men Baudelaire understreker at den komiske
opplevelsen ligger hos den som ler. Et menneske som virker komisk på en annen, er uvitende
om det selv. Men Baudelaire mener at en kunstner som utfører karikaturer, er klar over at den
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som ler, føler seg overlegen. En kunstner som lager karikaturer, har innsikt i sitt eget spaltede
sinn, som gjør det mulig å identifisere seg med karikaturens tosidighet samtidig (Baudelaire
1995, 154). Karikaturen uttrykker ambiguitet.
Munchs hang til det karikerte kan spores langt tilbake i tid. Allerede i 1880 laget han en
karikatur på grunnlag av Max Klingers maleri Der pinkelnde Tod fra ca. 1880 (Lange 1994,
243; Lange 1998, 283-287), (ill. 61, ill. 79). Det var Krohg som eide Klingers maleri på dette
tidspunkt (Brandes 1887b, 660). Dessuten var Munch ivrig etter å tegne karikaturer av sine
eldre kolleger. Det skjedde i sammenheng med kunstnerfesten som ble holdt da
Høstutstillingen åpnet 1883 (ill. 78). De langt senere karikaturene av Christian Krohg
utleverer hans privatliv og konflikter i kunst- og kulturlivet (Fosli 1994, 376).
I en parodi er det karikerte med på å devaluere innholdet, mens i en travesti gjelder det
formspråket. I satiren overdrives og utleveres menneskelige svakheter og tilbøyeligheter, og
flere av Munchs noe karikerte portretter kan betraktes som dobbeltkommunikasjon og satire
(ill. 106). Det gjelder portretter som Klemens Stang (1885-86), Karl Jensen-Hjell (1885) og
Ludvig Meyer (1892).
Baudelaire skjelner mellom absolutt komikk og betydningskomikk (Baudelaire 1995, 156157). Betydningskomikken er todelt som kunstnerisk form og moralsk idé. De karikerte
portrettene av Munchs kolleger kan kategoriseres som betydningskomikk. Brytningen mellom
form og innhold utløser latter. Denne komikken springer ut av det daglige livs
viderverdigheter. I portrettet av Jensen-Hjell ligger det komiske i avstanden mellom
pretensiøs og arrogant fremtoning og moderat alder. Tvetydigheten råder (ill. 9).
Ved ruletten i Monte Carlo (1892) er et eksempel på sosial satire (ill. 53). Skissepreget er
påtagelig, og ansikter og hender er redusert til grimaser eller tegn. Spenningen ved å delta i
spillet eller ved å betrakte spillere, skuffelsen ved et eventuelt tap eller det motsatte, førte til
anvendelse av karikaturmessig formspråk. Den spillende flanør er delt mellom posisjonen
som betrakter og som den som blir betraktet, og mellom den som ler og den som blir ledd av.
Ifølge Baudelaire er det anderledes med den absolutte komikk. Latteren som springer ut fra de
groteske kunstverk, er ikke knyttet til en følelse av overlegenhet. Den absolutte komikk viser
seg som groteske eventyrskapninger, som ligger utenfor fornuftens område. Det groteske
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bygger på evne til å etterligne og overdrive noe som allerede finnes i naturen. I Strandmystikk
(1892) er for eksempel rullestenen i fjæren gitt et trollaktig ”måneansikt”, og trestubbens
røtter på jorden har antropomorfe trekk (ill. 103). Langaard synes røttene ser ut som
”underjordiske vesener” (Langaard 1960, 158).
Men eventyraktige fantasivesener av den typen Theodor Kittelsen laget, mangler den groteske
dimensjon som kjennegner tilsvarende hos Munch. Kittelsens Nøkken (ca. 1887) har en mild
godmodighet og uskyld ved seg som skiller seg klart fra det karikerte hode man ser i Munchs
Visjon (1892), (ill. 63, ill. 76a-76b). Det stikker så vidt opp over vannflaten, mens en svane er
fremstilt i øvre del. Det komiske ligger i det groteske hodet og den parodiske
sammenstillingen av hode og svane, samt travestiaktig degradering av et motiv som mange
romantiske diktere, pluss Henrik Ibsen og Theodor Kittelsen, befattet seg med.
Karikaturen er sammenvevet med moderniteten, som den tradisjonelle kunsten lenge unngikk
å ta stilling til. Forbindelsen mellom karikaturer og kunstkritikk ble dessuten styrket på grunn
av det økende antall separatutstillinger som ble arrangert de siste tiårene av det nittende
århundre (Eitner 1990, 52-81, 102). Avisene svarte med satiriske karikaturtegninger av de
utstilte maleriene. Det gjaldt også Munchs utstillinger. Fra 14. september til 4. oktober 1892
holdt Munch en stor separatutstilling i juveler Tostrups gård i Kristiania. Et av maleriene som
ble vist, er Visjon. Vittighetsbladet Vikingen publiserte 24. september en karikatur av maleriet
(ill. 77). Tegneren ”Kloa” (Olaf Krohn) fremstiller Munch stående mens han holder den ene
hånden på kanten av maleriet Visjon (Nergaard 1967, 71).
At Munch med viten og vilje benyttet et karikaturaktig formspråk, er dokumentert i flere verk.
Man kan forstå dette som spill med eksperimentell form og symbolsk innhold. Som modernist
kretset han omkring ironi og diskrepans, mellom hva som blir fremstilt og hvordan det blir
gjort. Flere kolleger oppfattet signalet, men tolket det negativt. Det gjelder Munchs
støttespiller Frits Thaulow. For da Munch ble kritisert av Bjørnstjerne Bjørnson for egenrådig
anvendelse av stipendmidlene, rykket Thaulow ut til hans forsvar i Dagbladet 17. desember
1891. Men i støtteerklæringen inkluderer Thaulow en viss reservasjon. Han skriver at det er
”Ting i Munchs Billeder, som ved sin karikaturagtige Overdrivelse har ødelagt dem for mig”
(Thaulow 1908, 118). Og i bidraget til Das Werk des Edvard Munch. Vier Beiträge (1894)
bemerker Franz Servaes at Munchs formspråk er som et barns, og at betrakteren ved første
blikk på Munchs bilder lett tenker på ”Schulbubenwitze” (Servaes 1894, 41). Selv Munchs
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danske kollega, maleren Johan Rohde, forstod ikke symbolikken i Visjon. På direkte spørsmål
fra Munch om hva han syntes om motivet, svarte den danske kunstneren i et brev fra juni
1893 at et ”Billede som det med Hovedet paa Vandet og Svanerne finder jeg meget daarligt –
jeg ved egentlig ikke, hva De haver ment dermed” (Nergaard 1967, 76).
Jens Thiis tolker Munchs ironi som en kunstnerisk holdning. Så lenge man befinner seg på et
dagligdags og materialistisk nivå uten eksistensiell fallhøyde, oppleves virkeligheten som
udramatisk. Men i enkelte verk tematiserer Munch grensetilstander som kan være
angstutløsende. Thiis forklarer disse verkenes ironi på denne måten (Thiis 1907, 440):
I angstens grelle skjær får selv det daglige liv et andet udseende.
Alt blir ironi, blir karikatur, blir blændværk som i den
febersyges syner.
Den engelske litteraturforskeren Carla Lathe støtter Thiis i hans observasjon med å si at
Munch ”sometimes resorted to caricature […] to convey inner movement” (Lathe 1979, 137).
Som omtalt i innledningen, opererer T.J. Clark med en definisjon av symbolistisk kunst som
sammenfaller med hvordan Thiis tolker Munchs ironi. Clarks definisjon lyder slik (Clark
1999a, 12):
Art seeks out the edges of things, of understanding; therefore its
favourite modes are irony, negation, deadpan, the pretence of
ignorance or innocence. It prefers the unfinished: the
syntactically unstable, the semantically malformed.

13.3 Visjon
På grunnlag av de to opplagene av utstillingskatalogen som medfulgte Munchs utstilling i
Kristiania 1892, har Trygve Nergaard kommet frem til at Visjon (1892) i første opplag hadde
tittelen Harmoni i hvidt og blåt (Nergaard 1967, 70-71). I annet opplag bærer maleriet tittelen
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Vision (En Illustration). Navneskiftet fant sted, fordi Munch ville komme den manglende
forståelse hos publikum i møte. Han valgte dermed den mer tidstypisk tittelen ”Visjon”.
Richard Bergh hadde allerede tatt tittelen ”En vision” i bruk på en av sine prosalyriske tekster
fra 1891 (Bergh 1908, 36-38). Og i Georg Nordensvans oversiktsverk kan man i avsnittet om
symbolismen i 1890-årene lese følgende (Nordensvan 1900, 361):
Bleka spökfigurer stirrade ut ur mörka dukar på salongerna,
’vision’ blir nu ett af slagorden […].
Tematikken med nøkken, svanen og vannliljer går tilbake til senromantikkens diktere, som
Johan Ludvig Runeberg og Munchs slektning Andreas Munch (Ystad red. 2009, 676-678). I
diktamlingen Digte (1871) inkluderer Henrik Ibsen diktene ”En svane” og ”Med en
vandlilje”. Svane- og vannmetaforen var populær blant kunstnere i Munchs samtid (MüllerWestermann 2005, 29). Vannmetaforen handler om erotikk, men også om undergang (Høifødt
2010, 24-25). Reinhold Heller har funnet frem til diktet ”Vision gemälde von Munch”, som
Max Dauthendey skrev som respons på Munchs maleri; det ble publisert i Blätter für die
Kunst, mars 1893 (Heller 1973b, 210). Diktet munner ut i beskrivelsen av svanen og skyenes
reflekser.
Munch stilte ut Visjon (1892) både i Kristiania og Berlin (ill. 63). Maleriet fremstiller en
svane som svømmer eller flyter stille på vannskorpen av et tjern. I forgrunnen bryter et hode
vannflaten. Man legger merke til det bleke ansiktet, det mørke håret og de halvt lukkede
øynene. Til dette motivet skrev Munch et prosadikt (1892). I teksten opptrer et ”jeg” som
befinner seg i vannmassene i et tjern, og som tvinger seg opp til vannflaten ”i længsel efter de
lyse farver”, og som forgjeves higer etter å få kontakt med en hvit svane (MM, T 2908;
Guleng red. 2011, 275):
Jeg boede ned i dypet
mellem slim og dyr –
Jeg tvang mig op til
vandfladen i længsel efter
de lyse farver - En blændende hvid
svane gled derborte på
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den blanke flade - den
speilede sine rene linier i
vandet – der osså speilede
himlens lyse skyer –
I Baudelaires sonett ”Le coucher du soleil romantique”/”Den romantiske sols nedgang”
beskrives solens skjønnhet når den stiger på himmelen i en ”lyseksplosion” (Baudelaire 1998,
237). Men i løpet av diktets strofer går soloppgangen over i solnedgang, og et idealistisk
skjønnhetsbegrep blir skiftet ut med fascinasjon for det bisarre og heslige i naturens
oppløsningsprosess (Baudelaire 1998, 237):
En gravlugt derinde i mørket jeg møder,
Og min frygtsomme fod, ved sumpranden, støder
På usete tudser, på snegle og kryb.
Som i Munchs tekst om svanen, hvor ”jeget” blir omsluttet av ”slim og dyr”, er
sluttopplevelsen i Baudelaires dikt en ambivalent tilstand av nærmest masochistisk
resignasjon (Guleng 2011, 275). I Munchs tekst blir ”Jegets” grenser nærmest oppløst i det
stillestående vannet.
Margaretha Rossholm tolker Visjon i Sagan i Nordisk Sekelskifteskonst (Rossholm 1974, 115116):
Munch anspelar på den sexuella vattensymboliken […] i
målningen Visjon […]. Vad som är dolt under vattenytan är
organiska och kaotiska former, det driftsbundna och
äckelväckande […], medan endast huvudet, ett lidande
Kristushuvud, det ’sublimerade’ organet i människokroppen
syns över ytan, och svanen, renhetens symbol, undflyr den
besudlade.
Iris Müller-Westermann klassifiserer Visjon som symbolistisk (Müller-Westermann 2005,
29). Hun refererer til et motiv av Odilon Redon: Tête d´Orphée flottant sur les eaux (18801881). En annet aktuelt verk av Redon er Les yeux clos (1890). Frank Høifødt henviser til et
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av Max Klingers grafiske motiv, som viser et hode som stikker opp over havoverflaten
(Høifødt 2010, 25), (ill. 59).
Müller-Westermann peker på at det i Visjon finnes en motsetning mellom det som befinner
seg over vannspeilet og det som er skjult under, og hun fremhever at Munch spiller på
tvetydigheter. Vider utpeker Müller-Westermann Visjon som et sentralt verk hvor Munch
redefinerer seg som kunstner. Det dreier seg ikke om et selvportrett i vanlig forstand, heller at
verket behandler ”de nye tankar som Munch vill formulera” (Müller-Westermann 2005, 32).
Visjon inneholder et kunstnerisk program, en dreining fra naturalisme mot symbolisme, og
som kunstnerisk programerklæring har ”Vision karaktär av självporträtt”, konkluderer MüllerWestermann (Müller-Westermann 2005, 32).
Forstått som selvportrett kan Visjon også bli holdt opp mot Émile Bernards Autoportrait
symbolique (1891). Bernards hode og overkropp er kontrastert mot noen stiliserte figurer i
bakgrunnen som symboliserer hans selvforståelse som kunstner.
Som symbolistisk verk er Visjon i samsvar med samtidens definisjon av symbolismen slik
retningen ble forstått av den gruppen malere og litterater som hadde Brasserie Gambrinus som
møtested i årene 1884 til 1886. Malere som Seurat, Signac og Dubois-Pillet samt skribenter
som Jean Moréas, Gustave Kahn og Jules Laforgue tilhørte gruppens kjernemedlemmer. Jules
Christophe skrev i La Cravache juni 1888 om hva som motiverte symbolismens fremvekst
som ble utviklet under møtene i Brasserie Gambrinus (Rewald 1978, 130):
[…] out of disgust for the coarse, completely external and
already old naturalistic formulas, symbolism was born, explorer
of souls, of fragile nuances, of sensational commas, of fugitive
and – sometimes – quite painful and intense impressions; an
esoteric art, necessarily aristocratic, perhaps something of a
bluff, if you like, where one finds the semblance of a desire for
mystification in revolt against universal foolishness […].
I Tjern med båt (1880) fremstiller Munch trær og en liten trebåt som speiler seg i den
stillestående vannflaten (ill. 82). En rimelig referanse er Skredsvigs Tjern fra året før (ill. 66).
I begge malerier avbilder kunstnerne den gitte natur, og begge hviler på den idealistiske tanke
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at den ytre natur i seg selv er estetisk og etisk. Maleren og betrakteren av maleriet blir intime
med den stemningen som råder. I motsetning til disse verkene introduserer Munch en nærmest
motsatt tankegang i Visjon (ill. 63). Her distanserer han seg fra idealismen og
forsoningsestetikken. Tjernet blir ikke lenger betraktet som skjønnhetens opprinnelse som
inkluderer en moralsk standard. Naturens former og vesener blir tvert imot demonisert. I
Visjon tenderer naturfremstillingen mot det karikerte og groteske. Skildringen er ikke lenger
intim. Den fantasibaserte fortolkning av naturen fremstår som skjønnhetens eneste årsak. Som
moderne estet ser Munch skjønnheten i det subversive og karikerte.
Visjon fremstiller en svane som svømmer stille og er omgitt av egen og skyenes reflekser i
vannskorpen. Et hode bryter vannflaten i den nedre og mørkere delen av den rektangulære
billedflaten. Svanen er fremstilt fra siden, men hodet er gjengitt skrått ovenfra. Som flate med
speilreflekser og med figurer som er observert fra ulike ståsteder, mangler Visjon en fast
definert synsvinkel og betrakterposisjon, slik man eksempelvis kan observere disse
momentene i Skredsvigs Gyldne skyer (Nuages dorés). Aften på innsjøen (1892), hvor skyene
speiler seg på vannflaten (ill. 52).
I monografien om Munch erindrer Thiis at Werenskiolds Bondebegravelse var en åpenbaring
da det ble stilt ut første gang i 1885 (ill. 8). Maleriet representerte ”selve det hull i veggen ut
mot virkeligheten som i en naturalistisk tid stod som malerkunstens virkelige mål” (Thiis
1933, 102). Med Visjon har Munch definititvt forlatt tankegangen om at den maleriske
oppgave er å fremstille tingenes romlige gestaltning. Bunnmateriale og fargelag tilhører det
virkelige rom, men motivet refererer ikke lenger til noe som eksisterer eksternt, men som tvert
imot tilhører det imaginære forestillingsrommet som var symbolistenes arena.
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14. ”Alt blir ironi, blir karikatur”
14.1 Ved ruletten
I Munchs unge år økte helseturismen i omfang. Den engelske legen James Henry Bennets bok
om de gunstige klimatiske forholdene langs Rivieraen, Winter and Spring on the Shores of the
Mediterranean, var blant de informasjonsfaktorer som begunstiget tilstrømningen av turister,
og til at kystlinjen fra Marseille og østover mot den italienske grense ble utviklet med hensyn
til infrastruktur, ikke minst togforbindelser. I Baedekers guidebok fra 1889 blir klimaet i Nice
beskrevet i detalj når det gjelder sesongmessige variasjoner i temperatur, luftfuktighet og
vindretninger. Det tørre og milde vinterklimaet blir fremhevet som helsebringende (Baedeker
1889a, 92). Turistene søkte seg til Nice og andre byer langs Rivieraen, eller som Munch
skriver i et brev datert 20. januar 1891, ”Noen dage her [Nice] gjør mere end al verdens
doctorer” (Munch red. 1949, 99; MM, N 761).
Myndigheter og forretningsinteresser ønsket å imøtekomme turistenes behov for
underholdning (Haug 1982, 47). Derfor ble det tatt initiativ til å utvide spekteret av sosiale
aktiviteter, og blant disse finner man et etablissement som Munch til og med har inkludert i et
maleri. Det gjelder Ettermiddag på Promenade des Anglais (1891). I bakgrunnen til høyre
skimter man Jetée-Promenade, et byggverk som var satt sammen av profiler av støpejern samt
glass, og som ble reist ute i sjøen på smekre søyler. En molo sikret adkomsten (Baedeker
1897, 339). Bygningen huset restaurant og kasino (Haug 1982, 54-56).
I Baedeker fra 1897 omtales Jetée-Promenade som ”une sorte de casino” (Baedeker 1897,
339). Steder for legal gambling var under utvikling, og det nyoppførte Jetée-Promenade ser ut
til å ha sentrert virksomheten. I reiseskildringen fra oppholdet i Nice og Cap Ferrat opplyser
Skredsvig noe om hva Munch ytret om dette saksforholdet (Skredsvig 1970, 124):
I Nizza – var et lite casino for ’petits chevaux’ åpent hele natten.
Innsatsen var bare to francs – men, men, det taptes langsomt, men
sikkert.
Det fantes med andre ord ett eller flere kasinoer i Nice som var i drift i de periodene Munch
oppholdt seg i byen (Baedeker 1889a, 91). Munchs arbeider som gjengir spillets gang rundt
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ruletten, eller tekstene som handler om dette, kan også reflektere erindringer fra Nice, ikke
bare opplevelser i Monte Carlo.
I henhold til Skredsvigs reiseminner dro Munch nokså ofte til Monte Carlo for å spille rulett
eller observere publikum. Den sentrale bygningen i Monte Carlo er kasinoet, som er anlagt på
et fremspring i det fallende terrenget med utsikt mot havet. Det ble oppført innen 1878 etter
tegninger av Charles Garnier. Interiørene var utsmykket med malerier, blant annet av de
akademiske malerne Auguste Feyen-Perrin og Gustave Boulanger. Hovedinngangen til
kasinoets spillesaler, les salles de jeu, vender mot landsiden. Spillere måtte anmelde seg på et
administrasjonskontor og dokumentere sin identitet før de fikk utstedt inngangsbillett.
Kasinoet åpnet klokken 12 om formiddagen (Baedeker 1889a, 88).

Skredsvig forteller i sine memoarer at Munch noterte ”mang en malerisk situasjon fra
spillesalen som han siden utførte som impresjoner” (Skredsvig 1970, 122). Det er bevart tre
slike ”impresjoner”, eksempelvis Ved ruletten i Monte Carlo (1892). Naturalismens og
impresjonismens malere hadde spesialisert seg på å inkludere motiver fra offentlige
etablissementer hvor mennesker samles, for eksempel i og utenfor teatersalongen, på
kunstutstillinger, i operaen eller på kafeer og restauranter. En av de kunstnerne som hadde
fordypet seg i denne urbane ikonografien, var Jéan Béraud (Morehead 2008, 127). Han stilte
ut Monte-Carlo (Rien ne va plus!) på Salon de la Société nationale des beaux-arts, som åpnet
15. mai 1890 (Dugnat red. 2000, 9). Siden Munch sannsynligvis reiste hjem før åpningen,
kjente han neppe til akkurat dette maleriet, men det er kjent at Béraud utførte motivet fra
spillebordene i Monte Carlo i flere versjoner. Denne motivtypen som tar opp modernitetens
spektakulære underholdningskultur, var for øvrig nokså utbredt innenfor samtidens
malerkunst.
Ved ruletten i Monte Carlo fremstiller mennesker som spiller rulett (ill. 53). Den grønne filten
på bordet blir opplyst av en lampe med elektriske glødepærer som henger ned fra taket. En
croupier administrerer spillet og overvåker innsatsene. Spillerne sitter eller står tett rundt
spillebordet; ansikter og hender er forenklet til et slags abstrakt tegnsystem og ”den
karikaturagtige Overdrivelse”, som Thaulow fant så støtende, dominerer fremstillingen
(Thaulow 1908, 118). Munchs verk er å forstå som en satirisk kommentar til menneskers
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gruppeadferd i et av det moderne samfunns underholdningsetablissementer (Mørstad 2007,
149).
Ansiktene på spillerne er redusert til prikker, flekker og streker. En hånd (og andre
legemsdeler og hatter) er malt inn i forgrunnen. Hånden representerer en person som for det
meste befinner seg utenfor synsfeltet. Til venstre, i henhold til Arne Eggums tolkning, har
Munch malt ”en mann med Munchs egne trekk, som noterer ned roulettens utfall” (Eggum
1991b, 135). Krohg har foretatt et tilsvarende metanarrativt grep i romanen Albertine. Den
unge kvinnen Albertine blir invitert hjem til polititembetsmannens leilighet. Hun drikker vin
og sovner i en stol; og mens hun slumrer der, betrakter politimannen henne med et
kunstnerisk-estetisk blikk, som om han var maler, og i tankereferatet heter det videre (Krohg
1886b, 156): ”Han vilde ønske, at han var Maler, eller at han havde en Maler her.” Krohg
plasserte seg selv (via politimannen som stedfortreder) inn i teksten, slik Munch senere gjør
det i Ved ruletten i Monte Carlo.
I Ved ruletten i Monte Carlo er innsynet i motivet vridd langs en diagonal fra venstre mot
høyre. Hatten til høyre i forgrunnen gjentar rulettens runde form, og den romlige logikken
følger rulettens aksiale dreining. Munch avviker fra det klassiske maleriets faste definisjon av
hvor maleren posisjonerer seg. Maleren er i bevegelse.
Som pendant til motivet fra rulettbordet skrev Munch flere tekster som handler om spillerens
psykologi. Munch gamblet med rulett i Monte Carlo, kanskje også i Nice, og utviklet visstnok
et taktisk system på grunnlag av observasjon. Han skal ha vunnet mindre beløp fra tid til
annen. Men i brevene hjem uttrykker han en nokså forbeholden innstilling til spillets mulige
avkastning (Munch red. 1949, 111). Flere av Munchs tekster har ”klart litterær karakter” og
skal derfor i hovedsak ikke ”tas bokstavelig”, kommenterer Atle Næss i Munch. En biografi
(Næss 2004, 121). Han refererer til passasjer i Munchs tekster som dreier seg om spillerens
tvangsmessige fascinasjon for spillets sjanser og mulige økonomiske uttelling.
Munchs interesse for kasinoet hang mer sammen med ønsket om å sette seg inn i
menneskelige pasjoner enn overbevisning om gevinst. I tekstene som omhandler dragningen
mot ruletten, vinnersjansen eller flaksen veid mot risiko, nærmer Munch seg velkjente
litterære beretninger om spillerens rus og fortapelse, samt spillets tvangsmessige fortryllelse
slik dette er skildret av Fjodor Dostojevskij i Spilleren, hvor handlingen er henlagt til den
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fiktive byen ”Roulettenbourg”. Det er sannsynlig at Munch kjente til denne romanen, siden
den ble utgitt av Cammermeyer i en norsk oversettelse 1889, og flere av Munchs tekster
inneholder beskrivelser som ligger tett opp til tilsvarende hos Dostojevskij. I Dostojevskijs
roman blir hovedpersonen mer og mer opptatt av rulettspillet; det fyller alle hans bevisste
tanker og følelser, og hjemsøker ham i søvne. Han observerer alt som skjer rundt spillebordet,
ikke ulikt det Munch gir en visuell fremstilling av i Ved ruletten i Monte Carlo (Dostojevskij
1889, 202):
Jeg lever i en permanent ophidselse, gaar daglig i spillesalene, gjør
hver gang et par smaa indsatser og iagttager spillets gang.
En annen forfatter som skildrer atmosfæren i et spillekasino, er Guy de Maupassant. I
reisedagboken fra 1888, Sur l´eau, forteller Maupassant om spillernes lurvete væremåte og
pendling mellom griskhet og frykt ved rulettbordet i Monte Carlo (Maupassant 1888, 244).
Ved ruletten i Monte Carlo er kjennetegnet av skrå synsvinkel ovenfra, sittende spillere og
stående observatører, samt spillebordet med ruletten og croupieren som benytter seg av en
rake til å flytte innsatsene. Hendene, som representerer aktører, er symptomatiske for den
febrilske stemningen. Munch er med dette motivet på høyde med samtidens litterære
impresjonisme, og man kan minne om at Maupassants fortellerstil er nokså sammenfallende
med den type malerisk impresjon som Christian Krohg etterlyser i Om den bildende kunst som
led i kulturbevægelsen, hvor han presenterer Maupassant som impresjonistisk forfatter (Krohg
1886a, 13):
Han [Guy de Maupassant] forstaar at underordne alt, at sætte alle
mulige hensyn tilside for at opnaa en stemning og et indtryk saa fint,
at man næsten ikke kan betegne den med ord – man maatte male en
impressionistisk farveskizze for at faa den frem.
Man kan derfor si at Munchs maleri Ved ruletten i Monte Carlo nettopp er en
”impressionistisk farveskizze” av den type Krohg etterlyste, og som han i 1892 kaller ”den
ufærdige Retning” som Munchs bragte til ”Fuldkommenhed” (Krohg 1892, 23). Munch
realiserte Krohgs generiske bestilling. De var en troc.
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14.2 Dekadentens fragmenterte verden
I 1891 ble Arne Garborgs roman Trætte Mænd gitt ut. Den utløste motstridende reaksjoner i
anmelderkorpset, men publikum ble mobilisert, og romanen ble solgt i 6000 eksemplarer i
løpet av noen få måneder (Hertzberg 1892, 255). Romanen handler om Gabriel Gram, hans
nevrasteni og alderdomsfølelse, hans negativisme og selvstudium, samt hans melankoli og
anstrengte forhold til kvinner og venner. Grams dekadente livsfølelse som danner romanens
negative verdisystem, kollapser mot tekstens avslutning.
Som roman har Trætte Mænd dagbokens kjennetegn, og den har følgelig monologisk preg.
Tidslinjen går fra juni 1885 til april 1889. Romanen er satt sammen av korte notiser, det vil si
dagbokinnførsler, men formidlingen mellom notisene er minimal. Avsnittene minner om
lapper som er revet ut av en notisbok. Tekstbrokkene er plassert etter hverandre uten narrative
overganger. Abrupte inntrykk knyttet til øyeblikket dominerer. Leseren må selv konstruere
handlingsforløpet. Flere steder i teksten forekommer det metanarrative forfatterkommentarer
som indikerer at nedskriveren av disse notatene har til hensikt å bruke dem som materiale i en
roman (Garborg 1891, 9-10). Slik sett er teksten i Trætte Mænd ingen ferdig roman, men
råmateriale til en roman (Andersen 1992, 414-415). Garborgs roman handler om et individ
som er havnet i et dekadent forhold til sosiale verdier. Samtidig er romanens form dekadent,
fordi den fraviker den tradisjonelle romanens episke linje. Trætte Mænd består av et
råmateriale på skissestadiet.

Munchs maleri Ved ruletten i Monte Carlo (1892) danner en parallell til de etiske og estetiske
spørsmålene som blir reist i Trætte Mænd. Ved ruletten i Monte Carlo representerer en form
for økonomisk dekadanse (ill. 53). Å tjene eller tape penger gjennom et tilfeldighetsspill som
rulett ligger langt utenfor normale inntektskilder. Kasinoet er et samlingssted for gamblere,
lånehaier, rusavhengige og prostituerte og representerer derfor sosial dekadanse. Forbruk og
forfall er nøkkelord for et kasino. Flere av Munchs verker frem mot 1892 tangerer
dekadansetemaet. Den trette og selvsentrerte melankolikeren møter man i malerier som Aften.
Melankoli (1891), Melankoli (1892) og Syk stemning ved solnedgang. Fortvilelse (1892), (ill.
54).
Formalt kan Ved ruletten i Monte Carlo, om man følger Krohgs begrepsbruk, kategoriseres
som en ”impressionistisk farveskizze” (Krohg 1886a, 13). Skredsvig skriver i erindringsboken
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Dager og netter blant kunstnere (1908) at Munch noterte eller skisserte situasjoner som han
på et senere tidspunkt utførte som ”impresjoner” (Skredsvig 1970, 122). Det impresjonistiske
ligger i løs fargeapplisering, inklusive flekker og prikker som dels beskriver og dels oppløser
en samlende persepsjon. Dette er en form for impresjonisme som ikke lenger består av passiv
respons på sanseinntrykk, men dreier seg om ekspressiv bearbeidelse i fragmentets form.

14.3 Nevrasteni og dekadanse
Sommeren 1890 publiserte Dagbladet fem artikler av Arne Garborg. Han redegjør for
utviklingen innenfor litteratur og billedkunst fra begynnelsen av 1880-årene og frem mot
1890. Satt på franskspråklig formel så Garborg en endring fra la nature seule importe til
l´esprit seul importe (Garborg 1980a, 427). Garborg beskriver overgangen fra realisme til
symbolisme i kunsten, og forklarer endringen med ”en forandret livsanskuelse” (Garborg
1980a, 422). ”Kulturfremskridtet”, sier han, ”forøger kun vore lidelser, idet det forfiner vore
nerver” (Garborg 1980a, 422).
Som belegg for slike betraktninger viser Garborg til Friedrich Nietzsche og franske forfattere
som Paul Bourget, Édouard Rod og Léon Hennique. De franske litteratene tilhører en retning
som selv ”ynder at kalde sig dekadenter” (Garborg 1980a, 423). I Trætte Mænd suppleres
navnelisten med Joris-Karl Huysmans (Garborg 1891, 283). Romanen À rebours (1884) blir
regnet som et sentralt verk innenfor dekadansens litteratur (Buvik 2001, 101-115).
Litteraturvitere definerer dekadanse som betegnelse for en sammensatt kunstnergruppe som
var aktiv i den siste halvdelen av det nittende århundre. Dekadansen er identisk med den
strømningen innenfor litteratur og kunst som denne grupperingen stod for. Som begrep og
fenomen må dekadansen lokaliseres til Frankrike. I Paris ble dekandansebegrepet anvendt til å
betegne en overgangsfase. Dekadansen står slik sett i opposisjon til naturalismen, samtidig
som den nettopp utgår fra denne (Buvik 1980, 201).
Høsten 1890, nærmere bestemt 5. november, ble Auberts anmeldelse ”Høstudstillingen.
Aarsarbejdet IV. Edvard Munch” publisert i Dagbladet. I essayet stiller han opp to
grupperinger som samtidig fremstår som valgmuligheter. Den ene gruppen eksemplifiseres av
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Gustav Wentzel, en av de kunstnerne som hadde holdt fast ved naturalistisk narrasjon og
deskriptiv fargeapplisering. Som motpol til Wentzel anfører Aubert Munch. Hans
kunstneriske talent var anderledes. Munchs ”Temperament har mest af det neurasthene”, og
han tilhører en gruppering av kunstnere med fine og sykelig følsomme nerver som kaller seg
selv ”Dekadenter”, skriver Aubert (Aubert 1890, 5/11). Aubert siktet med dekadansebegrepet
til kunstnere som James McNeill Whistler, Vilhelm Hammershøi, Pierre Puvis de Chavannes,
Gabriel Max, Arnold Böcklin og Max Klinger. Fellesnevneren for disse, inklusive Munch, er
fargemessig følsomhet. Dessuten er de alle ”Børn af en forfinet, overcivilisert Tid” (Aubert
1890, 5/11).
Når det gjelder Munch spesielt, nevner Aubert enkelte adferdstrekk som kjennetegnet ham
som dekadent kunstner. Munch stilte ut uferdige bilder, som Aubert kaller ”Raastof”, og han
hadde hang til ”nydelsessyg Selvbeundring”; dessuten hadde Munch en stor begavelse ”med
et indadvendt Grunddrag”, og han demonstrerte ”en Foragt for Publikum, som ikke er sund,
og som ikke virker heldig” (Aubert 1890, 5/11).
Olaf Krohns satirepregete karikatur av Munch og maleriet Visjon, som ble gjengitt i Vikingen
24. september 1892 i anledning av dette årets separatustilling, presenterer de dekadente
trekkene ved Munchs offentlige fremtreden. Krohn fremhever særlig den manierte måten å
holde hendene på, som tenderer mot det feminine (ill. 77).
Auberts verbale og Krohns visuelle karakteristikk av Munchs offentlige fremteden definerer
ham som en marginalisert kunstner, som peintre maudit.
I utstillingsomtalen introduserer Aubert noen kriterier i definisjonen av dekadansen og
dekadenten. Han anvender begrepet dekadanse om en tendens innenfor samtidskunsten,
nærmest en løs gruppering som inkluderer malere med et særlig følsomt fargesyn, som
skyldes disposisjon for nevrasteni. Men han bruker også begrepet til å si noe om utøverne og
deres kunstverk. Man kan si at Auberts dekadansebegrep både operasjonaliseres som
psykologisk (og nevrologisk) karakteristikk av den enkelte kunstner og som kunstanalytisk
begrep.
Auberts ene kriterium for å betegne Munchs malerier som dekadente er den sviktende
ferdigstillelsen. Bildene var å betrakte som ”Raastof” (Aubert 1890, 5/11). Det andre kriteriet
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er fargenevrastenien. Men Aubert nøyde seg ikke med Munchs kunstverk. Han karakteriserte
også Munchs adferd som dekadent: ”nydelsessyg Selvbeundring”. Denne dommen gjentok
han noen år senere i Det nye Norges malerkunst. I denne oversiktsboken presenterer han
Munch som en kunstner med artistisk forfinelse, som samtidig har forakt for publikum og
forståelse for egenreklame. Disse trekkene definerer Munch som ”en utpræget type paa hvad
man har kaldt det hældende aarhundredes dekadance” (Aubert 1904, 90). Rolf Thommessen
kommer til samme konklusjon i Norsk billedkunst. En historisk veiledning (Thommessen
1904, 173):
Edvard Munch har modtat stærke indtryk af den typiske
dekadent-filosofi, som har sit tilhold paa Montmartre i Paris
[…].
Jens Thiis sluttet seg til dekadansekritikken, og i Norske malere og billedhuggere skriver han
følgende om Munchs bilder fra 1890 og fremover: Det fantes ”dekadencens syge skjær over
denne kunst” (Thiis 1907, b.2, 427).

14.4 Absint
I et av kapitlene i Arne Garborgs roman Trætte Mænd (1891) befinner den dekadente
hovedpersonen seg sammen med noen likesinnede ”Avisbanditer” i Bærum, den vestlige
nabokommunen til Kristiania. Romanen tidfester oppholdet til juli 1888. Jegpersonen kjeder
seg og drikker tett (Garborg 1891, 279):
Om Formiddagen Pjolter eller Absinth. Om Eftermiddagen
hænger jeg halvfuld og dingler i en Hængekøie og læser
Decadenter.
Absint som tema blir også tatt opp av Munch. I 1890 utførte han et maleri som fikk tittelen
L´absinthe. I Høstutstillingens katalog for samme år ble tittelen endret til Une Confession.
Skifte av tittel skyldtes hensynet til en amerikansk kjøper (Woll 2008, b.1, 212). I
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oeuvrekatalogen over Munchs samlede maleriske produksjon har Gerd Woll registrert dette
verket i pastellteknikk med tittelen Absintdrikkere (Woll 2008, b.1, 212).
To menn sitter på hver sin side av et vindu (ill. 44). Mannen til høyre holder med den ene
hånden om et glass. Et annet glass og en flaske er stilt opp på bordflaten mellom dem. Munch
utnytter silhuettvirkningen som oppstår på grunn av den høyre mannens sittestilling opp mot
det innfallende lyset. Den andre mannens kropp glir mer inn mot bakveggens skyggelagte
mørke. Kontrastvirkningen mellom inne og ute, mørke og lys er fremhevet. Munch har
henlagt scenen til en hybel, muligens en kafé eller et hotellrom, og synsvinkelen er lagt skrått
inn mot aktørene.
Absint er en likøraktig drikk med svært høy alkoholprosent (opp mot 85%). I den klassiske
oppskriften tilsettes malurt og andre aromatiske urter, som samlet gir en smaragdgrønn farge
og smaker bittert. Derfor tilsettes en sukkerløsning, via en spesielt utformet sileskje, og
drikken får en blakk (opalisert), melkeaktig farge i glasset (Rekand & Sulg 2003, 70-73).
Tilsetningen av sukker iblandet isvann tar tid, det samme konsumet, og samlet får drikking av
absint form av et slags ritual, kjent som absinttimen - l´heure verte, som til tross for rusens
individualiserende karakter kan fungere som sosial samhandling.
Den naturalistisk-impresjonistiske maleren Raffaëlli undersøkte absintrusens toksiske
bivirkninger nøye gjennom egne studier, og han påpekte at misbruk over tid førte til
innadvendthet og bortfall av realitetsopplevelse (Young 2008, 248). I samtidens Paris hadde
et glass absint kallenavnet ”une correspondance pour Charenton”, som henspiller på et
sinnssykehus i utkanten av den franske hovedstaden (Young 2008, 248).
Motivkretsen som tematiserte la vie moderne, inkluderte absint. I Dans un café (L´absinthe)
gir Edgar Degas sin versjon av dette motivet (1875-1876). Kvinnen og mannen som benker
seg mot speilflatene som er felt inn i bakveggen, befinner seg på Café de la Nouvelle-Athènes
(Young 2008, 248). I Les buveurs d´absinthe (Les déclassés) som Raffaëlli stilte ut på den
sjette impresjonistutstillingen i 1881, sitter to menn og konsumerer absint utenfor et
drikkested i en av forstedene til Paris. Geografisk og sosial identitet skiller aktørene i disse
maleriene fra hverandre, selv om begge tematiserer absint. Raffaëllis maleri er et studium av
et sosialt forfallsfenomen som han observerte og var bekymret for i les banlieues. På
tilsvarende vis som hos Degas og Raffaëlli opererer Munch med to personer som sitter ved et
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bord med absintflasken og glassene mellom seg. Rusens sløvende effekt er i ferd med å nå de
to mennene i Munchs Absintdrikkere. De sitter passive og selvtilstrekkelige.
I Kabaret drikker menn mens de hører på en kvinnelig sangartist (ill. 93). Hva Hans Jæger har
i glasset i Munchs portrett av ham, lar seg ikke helt ut bestemme (ill. 98). I baren presenterer
en løsarbeider som er ustø på bena (ill. 25). Et glass på bardisken antyder absint eller en annen
type brennevin. Absintdrikkere tematiserer beruselse (ill. 44). Den opprinnelige tittelen
L´absinthe ble som sagt endret til Une Confession, selv om motivet ikke særskilt indikerer
noen utleverende og intim samtale mellom to venner. Visualisering av beruselse i forskjellige
stadier er et naturalistisk prosjekt. Men visualisering av absintrus blant personer som tilhører
et kunstnermiljø, som i Absintdrikkere, tematiserer dessuten dekadansens interesse for
grensetilstander som rusen utløser. Absintrus kan gi syn- og hørselshallusinasjoner (Rekand &
Sulg 2003, 70).
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15. Munch og moderne litteratur
15.1 Gjensidig hjelp
Georg Brandes var observant når det gjaldt samspillet mellom billedkunst og skjønnlitteratur.
I en artikkel om fransk litteratur, som ble publisert i Dagbladet august 1879, analyserer den
danske litteraturhistorikeren det felles forfatterskapet til brødrene Edmond og Jules de
Goncourt, og spesielt omtaler han de tre romanene Soeur Philomène (1861), Germinie
Lacerteux (1865) og Manette Salomon (1867). Noe av det særegne ved fortellerstilen er den
livlige skildringen av visuelle og auditive observasjoner og fornemmelser, som brødrene
Goncourt kalte écriture artiste, og deres målsetning som optique nouvelle (Schapiro 1997,
273, 291). Brandes forstår fortellerteknikken som parallell til det moderne franske maleri
(Brandes 1879b, 30/8):
De [brødrene Goncourt] svare til ’Impresjonisterne’ i det
moderne franske Maleri, der ligeledes forsøge at gjengive det
enkelte Øjebliks stærke Indtryk.
Som en mer generell kommentar til Verdensutstillingens fremvisning av malerkunsten i det
nittende århundre skrev Brandes essayet ”Indtryk fra Paris” (1891). Her drøfter han
parallelliteten mellom billedkunst og skjønnlitteratur. Underlagt det komparative perspektivet,
setter Brandes opp en liste over malere og forfattere som betraktes som samstemte i valget av
tema og fremstillingsmåte. Han stiller Édouard Manet sammen med Émile Zola.
Begrunnelsen er trangen til virkelighetsnær skildring. Impresjonistiske malere i sin
alminnelighet kobler han til Guy de Maupassant. Det løst skissemessige er et felles
kjennetegn. Likhetene mellom James McNeill Whistler og Paul Verlaine samler seg om
musikalske virkninger. Edgar Degas deler skildringen av trivielle scener i hverdagen med
Joris-Karl Huysmans naturalistiske romaner, mens Huysmans´ symbolistiske forfatterskap
peker mot Odilon Redon. Oppsummerende sier Brandes at det gjensidige samspillet mellom
litteratur og maleri mer favoriserer litteraturen enn omvendt, og han konkluderer slik (Brandes
1893, 63):
I ren Almindelighed kan det vistnok siges, at Malerkunsten, der i dette
Aarhundrede i Frankrig paa saa mange Punkter lader sig parallellisere
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med Literaturen, har paavirket Poesi og Prosa i højere Grad end det
Omvendte har været Tilfældet.
I årene 1885 til 1887 var Christian Krohg fordypet i arbeidet med maleriet Albertine i
politilegens venteværelse (ill. 17). Den 22. mars 1886 holdt han foredraget Om den bildende
kunst som led i kulturbevægelsen. Krohg tok det uferdige maleriet med seg til Teknikens
lokale i Rådhusgaten, der han holdt foredraget, og viste det frem for tilhørerne. I foredraget
forteller han om maleriets tematikk, men også om romanen Albertine som han skrev samtidig
med den maleriske versjonen (Krohg 1886a, 13-14). Hensikten var å peke på forskjeller og
likheter, inklusive komparative fortrinn, mellom billedkunst og skjønnlitteratur. Krohg går inn
på vekselvirkningen mellom maleri og litteratur, og han vurderer kunstartenes andel i det
moderne kulturprosjektet. Krohg konkluderer med å si at billedkunsten går foran og viser vei
(Krohg 1886a, 14):
Dette tror jeg er den bildende kunsts betydning som led i denne tids
kulturbevægelse, at den selv har kastet alle regler og autoriteter
overbord og vist de andre kunstarter, hvorledes de skulde gjøre det.
At malere som Krohg skrev fiksjonstekster og faglitterære tekster, er periodetypisk. Det
samme gjelder det interaktive forholdet mellom skribenter og billedkunstnere. Pierre
Bourdieu påpeker i sine undersøkelser av det parisiske litterære feltets etablering og struktur i
1870- og 1880-årene at forfattere og malere lærte av hverandre i en omforent kamp for å
etablere et autonomt univers, et eget produksjonsfelt for moderne litteratur og billedkunst
(Bourdieu 2000, 204-214).
Romanforfattere og billedkunstnere var således både kolleger og konkurrenter. Krohg var
opptatt av at norske myndigheter etter hans mening favoriserte den litterære kulturen fremfor
den visuelle. Norsk kultur var bokbasert. I Om den bildende kunst som led i kulturbevægelsen
drøfter han hvilken kunstart som kunne skildre samtiden og det moderne mest optimalt.
Krogh konkluderer med at maleriet står over romanen, primært fordi det konsentrerer
fremstillingen i ett bilde fremfor et lineært forløp (Krohg 1886a, 8).
Munch siktet med den maleriske og litterære virksomheten mot den samme tosidigheten som
Krohg var opptatt av. Hans litterære leseerfaringer er derimot ikke fullt ut dokumentert. Men
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det er sannsynlig, på grunnlag av hva han selv noterte skriftlig om dette saksforholdet,
inklusive de motiver han malte, at romaner, skuespill, noveller, dikt, debattartikler og
reiseskildringer av følgende forfattere peker seg ut: Christian Krohg, Arne Garborg, Vilhelm
Krag, Arne Dybfest og Hans Jæger. Av utenlandske forfattere står disse sentralt: Guy de
Maupassant, Charles Baudelaire og Fjodor Dostojevskij. Men Thiis tvilte på at Munch, ”som i
ungdomsårene ikke var noen ivrig bokleser”, kjente til August Strindbergs forfatterskap før
reisen til Berlin (Thiis 1933, 121).
Det kan være nyttig å skaffe visshet med hensyn til Munchs litterære erfaringer og innsikter,
men minst like viktig er det å peke på noen enkeltstående tema som Munch anvendte i sine
malerier, og som man kan finne paralleller til i samtidens skjønnlitteratur. At man kan
identifisere likhetstrekk eller sammenfallende motiver hos Munch og utvalgte forfattere, betyr
ikke at det foreligger ensidig påvirkning i Munchs favør. Munch kan ha nyttiggjort seg av
skjønnlitterære tekster. Men like sannsynlig foreligger det en felles fascinasjon for bestemte
og tidstypiske tema som både skjønnlitterære forfattere og malere utforsket hver på sin måte.

15.2 Syk stemning ved solnedgang
Syk stemning ved solnedgang. Fortvilelse (1892) viser en mann som har stoppet opp på sin
vandring og står absorbert ved et rekkverk som er lagt skrått mot venstre. To andre personer
fortsetter å spasere uanfektet langsetter veien, mens et fjordlandskap, som ligger på et lavere
nivå, brer seg ut i mellomgrunnen, for deretter å stige mot åsene i horisonten (ill. 54).
Landskapet lar seg identifisere som et utsiktspunkt langs Ljabruveien, under Ekebergåsen,
med oversyn over havnebassenget i Kristiania.
Da Munch arbeidet med dette motivet, het denne veistrekningen Ljabrochausseen (Baedeker
1889b). Traseen som snodde seg rundt den nedre delen av Ekebergåsen, noe over sjøen, var et
yndet område for promenader, både for borgerlige ektepar og unge forelskede mennesker
(Høifødt 2002, 14). Men i maleriet er utsikten som mange spaserende nøt i kveldssolen,
endret til et plaget fjordlandskap, hvor Bjørviken og Piperviksbukten er kjedet sammen i en
felles formel, og hvor åsene rundt byen i nord og vest er omforent i et mørk blått felt, som
domineres av en forrevet himmel, utført i gule og røde striper.
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Maleriet representerer i henhold til Reinhold Heller et av Munchs tidligste forsøk på å
applisere ”the stylistic principles of Paul Gauguin and his synthetic followers” (Heller 2006,
23). De silhuettaktige mennene med flosshat i bakgrunnen mener han korresponderer med
tilsvarende i ”James McNeill Whistler´s Nocturnes” (Heller 2006, 24). Mannen i forgrunnen
som vender seg fra de to andre, skiller seg også fra dem med sin filthatt med lav og avrundet
krone.
En referanse i en annen retning danner Johan Christian Dahls Fra Bastei (1819), hvor tre
ryggvendte personer befinner seg på et utsiktspunkt i Det Sachsiske Sveits sydøst for Dresden
og skuer i felles naturopplevelse ut over Elbens krumme løp og dalbunnen under dem i stille
ro (ill. 112).
Å anvende det aktuelle landskapsutsnittet som metafor på en livsinnstilling var Munch likevel
ikke alene om. I Arne Garborgs Kristiania-roman Trætte Mænd (1891) utspilles et opptrinn,
der hovedpersonen spaserer sammen med en venninne utover Ljabrochausseen i
vintersesongen (Garborg 1891, 74):
Vi gikk vor almindeligste Tur – udover Ljabrochausséen. Fjorden
ligger. Alt er sne. Uhyre og tom gaber det umaadelige Snebækken os
imøde gjennem Skumringens Graalys. ’Akkurat saadan er Livet,’ sa
jeg, ’et aabent, tomt, frossent Snegab med Skumringslys og graa
Snehimmel. Trist at være en ensom Vandrer gjennem sligt et Øde.’
Rett etterpå passerer paret faktisk en ”ensom Vandrer” på veien, nemlig maleren Blytt
(Garborg 1980b, 10).
Den 22. januar 1892 noterte Munch en opptegnelse som vanligvis oppfattes som et skriftlig
sidestykke til Syk stemning ved solnedgang. Fortvilelse. I notatet kan man lese følgende
(Biørnstad & Eggum red. 1991, 360; MM, T 2760):
Jeg gik bortover veien med to venner
– solen gik ned
- Jeg følte som et pust af vemod –
- Himmelen blev pludselig blodig rød
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Jeg stansede, lænede mig til gjærdet
træt til døden – så over
de flammende skyerne som blod og sværd
- den blåsvarte fjord og by –
- Mine venner gik videre – jeg stod
der skjælvende af angest – og jeg
følte som et stort, uendeligt
skrig gennem naturen
Munchs tekst er nokså sammenfallende med hvordan han har utført Syk stemning ved
solnedgang. Fortvilelse. Overensstemmelsen mellom det opptrinnet som Garborg forteller om
i Trætte Mænd og Munchs Syk stemning ved solnedgang. Fortvilelse, er også påfallende.
Den teksten som Munch nedtegnet 22. januar 1892, kan bli holdt opp mot et dikt som hans
filleonkel (fars fetter) skrev tre tiår tidligere. Da publiserte Andreas Munch samlingen Nye
Digte (1861), og her finner man Solnedgang. Første strofe lyder slik (Munch 1862, 10-11):
Nu daler Solen sagte ned
Bag Aasens fjerne Skove
Og sender gulrød Aftenfred
Udover Eng og Vove.
En sød, veemodig Hvisken gaaer
Igjennem Birkens Blade
Om Nattens Mulm, som forestaaer
Og vil sin Favn oplade.
Diktet handler om døgnets gang og opplevelsen av tristesse når solens stråler forsvinner under
horisonten og ikke lenger opplyser og varmer naturens vegetasjon og skapninger. Men natten
er mild og kortvarig og bærer håp om at enda en ny dag er i ankomst. De avsluttende
verselinjene i siste strofe lyder slik (Munch 1862, 11):
Da hviler Morgnen som en Drøm
I Nattens milde Slummer.
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Andreas Munchs dikt tilhører senromantikkens forsoningsestetikk. Livets motgang følges av
medgang, som natten blir avløst av dagen. Livet og naturens mangfoldighet balanserer i
harmoni. Men i Edvard Munchs prosadikt er forsoningen brutt opp og disharmonien råder.
I en kommentar til Edgar Allan Poes diktning argumenterer Charles Baudelaire mot noen av
samtidens kritikere (1857). De som følger den tradisjonelle estetikken anvender ordet
dekadanse som et eksklusjonskriterium. Fenomener i samtiden blir evaluert som kunstnerisk
uverdige. Baudelaire hevder derimot at fenomener som forfall og undergang hører logisk inn
under den temakretsen som kunstnere bør befatte seg med. Livets skyggesider skal tas opp og
behandles, og kunstnerne bør hjelpe publikum med å oppdage og forstå virkeligheten på en
fornyet måte. De fenomener som tradisjonalistene kaller dekadente, er like verdige som
kunstnerisk utgangspunkt som alle andre tildragelser eller objekter. I teksten introduserer
Baudelaire en metafor for de dekadente fenomener som han kaller ”døende sol” (Baudelaire
2006, 112):
Denna sol som för några timmar sedan dränkte allt i sitt klara
bländande ljus kommer snart att svepa in horisonten i väst med sina
olika färger. I den döende solens ljusspel kommer en del poetiska
andar att finna nya lockelser, de kommer där att upptäcka strålande
kolonnader, kaskader av smält metall, paradis av eld, en dyster prakt,
saknadens vällust, hela drömmens magi, alla opiets minnen.
Solnedgången kommer i själva verket att framstå för dem som en
underbar allegori över en livfull varelse som försvinner bakom
horisonten fylld med ett överdådigt förråd av tankar och drömmar.
Når solen er på vei til å forsvinne under horisonten, oppdager den dekadente kunstner
bortgjemte fenomener i den hendøende solens lysspill. Baudelaire viderefører dette motivet i
sonetten ”Le coucher du soleil romantique” i 1866-utgaven av Les fleurs du mal. I sonetten
”Den romantiske sols nedgang” vrenger Baudelaire på den romantisk-idylliske
skjønnhetsforståelse (Baudelaire 1998, 237). Det klassisk-romantiske stemningsmotivet
”solnedgang”, så vel i diktning som billedkunst, er ikke lenger et symbol på noe transcendent
og etisk oppbyggelig. Tvert i mot får sonettens opplevende ”jeg” innblikk i en nattlig, morbid
og sanselig virkelighet. I første strofes åpningslinjer heter det som følger (Baudelaire 1998,
237):

295

Hvor solen dog er smuk, når den nyslået stiger
Og hilser os god dag som en lyseksplosion!
I siste strofes tre siste linjer er dagen gått over i natt (Baudelaire 1998, 237):
En gravlugt derinde i mørket jeg møder,
Og min frygtsomme fod, ved sumpranden, støder
På usete tudser, på snegle og kryb.
Diktets ”jeg” er fylt av ambivalens foran det heslige: angst og fascinasjon blandes. ”Den
romantiske sols nedgang” inneholder en fallende utvikling fra lys og glede til natt og frykt for
sump og motbydelige smådyr. Symbolikken peker mot den endelige formørkelse og
undergang.
Et av Anders Zorns malerier danner en parallell og motsetning til Munchs
solnedgangsstemning (Dumas 1889, 117). Zorns maleri En fiskare/Fiskare i St. Ives (1888)
fremstiller en fisker og en ung kvinne som står ved siden av hverandre og lener seg på en
tørrmur i forgrunnen (ill. 56). Som i Munchs versjon av dette motivet skråner veien mot
venstre. De to ser ut over havnen som ligger på et lavere nivå enn veien der de befinner seg. I
Självbiografiska anteckningar skriver Zorn at bildet gjengir ”den timmen den nergångna solen
ännu med sitt varma mättande skimmer glödgar föremålen” (Zorn 1982, 57).
I Munchs tekst spaserer hovedpersonen med to venner langs Ljabrochaussen. Solen holder på
å gå ned bak åsene i vest, og tekstens ”jeg” opplever akutt tristesse. Himmelen viser seg som
”blodig rød”, og skyene trer frem som ”blod og sværd”. Vennene fortsetter uanfektet, men
hovedpersonen skjelver av angst og opplever et ”skrig gennem naturen” (Guleng red. 2011,
276). Maleriet Syk stemning ved solnedgang. Fortvilelse korresponderer med Munchs tekst i
beskrivelsen av den melankolske mannen og hans subjektive opplevelse av solnedgangen.
Som hos Baudelaire oppdager ”jeget” i Munchs tekst og maleri uvanlige sider ved
virkeligheten som ikke blir registrert av de to vennene. Til forskjell fra Munchs maleri deler
mannen og kvinnen i Zorns verk, samt de tre spaserende i Dahls Fra Bastei, en felles
opplevelse i kveldsstemningen. Men hos Munch har det oppstått en splittelse mellom de tre
aktørene. Opplevelsen av himmelens opprørte fargespekter tilhører bare hovedpersonen. I den
hendøende solens stråler fanger han opp naturens uante sider og tilværelsens eksistensielle
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fallhøyde og oppløsning som Baudelaire metaforisk omtaler som ”kaskader av smält metall,
paradis av eld, en dyster prakt” (Baudelaire 2006, 112).

15.3 Ekfrase og prosadikt
På Høstutstillingen 1890 stilte Munch ut maleriet Natt, som etter hvert fikk tittelen Natt i
Saint-Cloud, 1890 (Woll 2008, b.1, 195). Maleriet gjorde inntrykk på publikum, og blant de
ivrigste tilhengerne finner man den unge dikteren Vilhelm Krag. Året etter debuterte den tyve
år gamle Krag med Digte, og et av diktene i samlingen ble tilegnet Munch og har tittelen
”Nat. Maleri af Edv. Munch” (Krag 1891, 34-39). Diktet handler om maleriet Natt i SaintCloud og er dermed en ekfrase, det vil si en poetisk tekst som dels beskriver det aktuelle
kunstverket og dels formidler det opplevende subjektets refleksjoner. Hovedpersonen i Krags
dikt sitter i et værelse i skumringen og skuer ut på en bred flod. Refleksjonene handler om
kjærlighet og død, det gode og det onde.
Med diktet ”Nat. Maleri af Edv. Munch” skrev Krag seg inn i en litterær tradisjon, der
dikteren tar utgangspunkt i et maleri. Krag skrev dessuten diktet ”Stemning ved solnedgang”
som er formet som en ekfrase over Munchs maleri Syk stemning ved solnedgang. Fortvilelse.
Det ble publisert i Dagbladet 19. september 1892 (Opstad 2002, 198).
Den teksten Munch skrev etter besøket i Hamburger Kunsthalle høsten 1891, kan også sies å
være et billeddikt. Som omtalt handler teksten om et møte med Arnold Böcklins maleri
Heiliger Hain (1886). Prosadiktet fra Hamburg forteller om et individs opplevelse av et
maleri som henger i et museum, og det står i denne henseende i samme litterære tradisjon som
Andreas Munchs ”Billedgalleriet” (1836) og Henrik Ibsens ”I Billedgalleriet” (1859)
(Mørstad 2006b, 146-161). I ”Jan van Huysums Blomsterstykke” (1840) tar Henrik
Wergeland i likhet med Ibsen utgangspunkt i europeisk malerkunst, men andre norske diktere
forholdt seg primært til norsk malerkunst som skildrer natur og folkeliv. Det gjelder Johan
Sebastian Welhavens ”Solvirkning. Efter et Maleri av Gude” (1848) eller Andreas Munchs
”Norsk Bondeliv. (Text til Tidemands Billedcycklus)” (1851-1854).
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Teksten som sprang ut av møtet med Böcklins maleri, har en spesiell parallell i den
umiddelbare samtiden. Knut Hamsun publiserte kunstomtalen ”Maleriet Dronningen af Saba”
i Dagbladet 9. desember 1888. Teksten inneholder en omtale av Julius Kronbergs maleri
Drottningen af Saba (1888) i ekfrasens form (Larsen 2002, 327).
Krag ble kjent med og engasjert i Munchs kunst noe før han møtte ham personlig. Men som
Gunvald Opstad gjør rede for i biografien om Krag, er det åpenbart at Krag og Munch snakket
sammen og utvekslet ideer om billedkunst og litteratur (Opstad 2002, 196-197). Krag var del
av et litterært miljø i Kristiania som fra og med våren 1890 inkluderte Arne Dybfest, Sigbjørn
Obstfelder, Nils Kjær, Tryggve Andersen og Carl Nærup. Andre deltagere var Nils Collet
Vogt og Peter Egge, samt Hans Jæger. Disse utgjorde en krets av forfattere som satte
hverandre i stevne i private leiligheter eller på Grand Café (Skatvik 2009, 11).
I 1892 kom Krags andre samling ut: Nat. Digte i prosa. Tittelen på Munchs maleri fulgte med
i boktittelen som en påminnelse om tilknytningen. I Digte anvender Krag bundet form, men i
Nat. Digte i prosa er det metriske forlatt til fordel for en fri og musikalsk prosa. Teksten
består av to hoveddeler, hvorav den ene har tittelen ”Mainætter”. Denne delen er igjen stykket
opp i fire avdelinger, og i den siste, ”Fjerde nat”, skildres det opplevende subjektet som har
gått seg vill på fjellvidden. Jeget fornemmer det golde og stumme landskapet som en metafor
på et relasjonsløst og tomt liv, og reagerer med forferdelse på denne situasjonen (Krag 1892,
55):
Og jeg springer op i unævnelig angst,
trykker hænderne mot tindingerne og skriger
langt udover den tusmørke flade. I den teksten som Munch noterte 22. januar 1892, lyder som nevnt tidligere de siste linjene
slik (MM, T 2760-56r):
- Min venner gikk videre - jeg stod
der skjælvende af angest – og jeg
følte som et stort, uendeligt
skrig gennem naturen
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Skildringen av et dystert landskap som utløser forstemning, samt ordene ”angst” og ”skrig” er
felles for Krag og Munchs tekster. I tillegg beskriver Krag nokså nøyaktig hvordan det
angstfylte jeget trykker hendene mot tinningene. Denne detaljen er i overensstemmelse med
hvordan hovedpersonen i maleriet Skrik (1893) agerer. Det er mulig at Krag foregrep
utviklingen av Munchs motivrekke, fra Syk stemning ved solnedgang. Fortvilelse til Skrik.
Men like sannsynlig er det at Krag fikk se Munchs skisser til de to aktuelle maleriene mens
han skrev Nat. Digte i prosa. Det foregikk en utveksling av ideer mellom Krag og Munch.
Dessuten stod begge i gjeld til andre bidragsydere. Det eksistensielle temaet ”den ensomme
vandrer i et melankolsk landskap” ble jo allerede skildret inngående av Arne Garborg i Trætte
Mænd (Garborg 1891, 74): ”Trist at være en ensom Vandrer gjennem sligt et Øde.”
En annen dekadanseroman er Arne Dybfests Ira som ble gitt ut i mai 1891 (Opås 1997, 27).
Ira inneholder flere motiver som ligger tett opp til tilsvarende i Munchs malerier. Den
mannlige dekadenten på omkring tjue år, hovedpersonen i romanen, er opptatt av livslede og
selvrefleksjon. Han møter to kvinner. Den ene, Ira, omdannes til et symbol på høst, død og
forfall, og den andre, Zita, blir introdusert som Iras rake motsetning. I en scene legger
hovedpersonen seg på sofaen. Han synker inn i en halluscinasjon: Ira står i værelset og er
antrukket i en slags ”böcklinsk”, hvit og folderik drakt. Håret faller i mørke floker nedover
skuldrene. Han synes at hendene hennes griper om halsen hans (Dybfest 1891, 60):
Men hun bøjer sig over mig, mer og mer, […], jeg synker om og et
skrig, vanvittigt, hjælpeløst, stiger op fra min strube …
Dette opptrinnet peker mot maleriene Skrik (1893) og Vampyr (1893), eller en fusjon av dem
begge.
I Dybfests roman forekommer ordet ”skrig” ikke mindre enn åtte ganger i forskjellige
opptrinn, og ordet gjentas i kombinasjon med ”angst” (Dybfest 1891, 163). Et sted i teksten
befinner den mannlige hovedpersonen seg rett foran en kvinne (Dybfest 1891, 164):
Hun staar der foran mig et øieblik, med munden halvaaben, som om
hun staar og lytter efter sit eget skrig.
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Hendelsen peker med sitt sammensatte innhold mot flere malerier som Munch utførte etter
1891.
I de omtale tekstene av norske dekadenter er sivilisasjonens kultiverende overflate kontrastert
mot drifter og instinkter. I Munchs tekst føler det opplevende jeget ”et stort, uendeligt skrig
gennem naturen” (MM, T 2760). I Krags prosadikt vandrer jeget i et øde landskap og ”skriger
langt udover den tusmørke flade” (Krag 1892, 55). Konfrontert med angstutløsende
opplevelser reagerer individet med å skrike. Som en kommentar til dette instinktive språket
kan man henvise til Jean-Jacques Rousseaus Om ulikheten mellom menneskene – dens
opprinnelse og grunnlag (1754). Her redegjør Rousseau for det språket som mennesket
benyttet i overgangsfasen mellom naturtilstand og sivilisering. Menneskets første språk er
”naturens skrik” (”le crie de la natur”), ettersom skriket blir utløst instinktivt i kritiske
situasjoner (Rousseau 1984, 47).
I Litterære bagateller. Introduksjon til litteraturens korttekster sier Marit Grøtta at det utover
på 1800-tallet fant sted en gradvis oppløsning av det etablerte sjangerregimet. Man kan
observere en oppmykning av grensene mellom poesi og prosa (Grøtta 2009, 19). Nye litterære
former ble utviklet, blant annet de korte tekstene som kunne formuleres som prosadikt og i
fragmentets ytre form, i flere tilfeller med innslag av ekfrase.
I Prosadikt och modernitet definerer Lars Nylander det moderne prosadiktet som et estetisk
grensefenomen mer enn som en spesifikk litterær sjanger. Prosadiktet blander dikt og prosa
(Nylander 1990, 19). Nylander viser til at flere av Charles Baudelaires prosadikt ble publisert
i dansk oversettelse i tidsskriftet Ny Jord i mars 1889 (Nylander 1990, 268). Også andre
skandinaviske tidsskrifter ble i årene omkring 1890 fylt med prosadikt av Baudelaire
(Baudelaire 1891; Baudelaire 1892; Bourget 1889). Hovedpersonen i Joris-Karl Huysmans
roman À rebours (1884) er opptatt av prosadiktets uttrykksmuligheter (Huysmans 1998, 201).
Prosadiktet er hovedpersonen des Esseintes foretrukne litterære form, fordi det i sitt lille
format rommer romanens kraft, men utelater de lange beskrivelser og miljøskildringer.
Prosadiktet egner seg spesielt godt til å gjengi sansefornemmelser og subjektive erfaringer.
Den belgiske forfatteren Émile Verhaeren dvelte i noen diktsamlinger fra annen halvdel av
1880-årene ved tilsvarende tematikk som Dybfest, Krag og Munch. I samlingen Les Soirs fra
1887 beskrives et ødslig landskap som svekkes av manglende liv og vekst. Det symboliserer
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individets ensomhet og fortvilelse. I diktet ”Le Cri” skildres et skrik fra en fugl i landskapet
(Verhaeren 1994, 91). Hovedtemaet og ”skriket” som motiv i dette og lignende dikt har
tangeringspunkter med tilsvarende hos Dybfest, Krag og Munch og bekrefter at disse
kunstnerne var orientert mot symbolismen i fransk og franskspråklig litteratur og billedkunst.
I sin litterære virksomhet nøyde Munch seg ofte med det litterære fragment som samler seg
om en enkelthendelse og subjektive fornemmelser. Men under oppholdet i Saint-Cloud og i
årene som fulgte, gjorde han seg til vane å skrive noe lengre tekster. De omtalte tekstene, som
henholdsvis kalles Saint-Cloud-manifestet og teksten om Arnold Böcklins maleri, er typiske
eksempler på Munchs virksomhet som forfatter. Tekster som dette beskriver hendelser på en
performativ måte som om de utspiller seg foran leserens øyne. Leseren føres raskt inn i
handlingen, in medias res, og tekstene avsluttes like fort som de begynner. De omtalte
tekstene inneholder en narrativ utvikling, riktignok med plutselige overganger, og kan
karakteriseres som prosadikt (Mørstad 2013, 206-217).
I samtidens Norge stod Munch ikke alene om prosadiktet. Både Vilhelm Krag og Sigbjørn
Obstfelder skrev som nevnt prosadikt. Garborg benyttet det samme i Trætte Mænd. Også
maleren Harald Sohlberg prøvde seg i årene 1892-1895 som forfatter av korttekster (Wærp
2002, 25). Marit Grøtta skriver at forfattere som Krag og Obstfelder holdt seg til ”et
symbolistisk uttrykk der fantasier og drømmebilder ble utgangspunkt for beskrivelser av indre
stemninger” (Grøtta 2009, 151). Denne karakteristikken kan man dessuten si er dekkende for
Munchs prosadikt.
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16. Byen som motiv og opplevelse
16.1 Det pittoreske og det urbane
I de første årene av karrieren oppsøkte Munch landskap og gårdsbruk i Kristianias omegn.
Han fartet til nabokommunene på vestsiden av Kristiania for å finne motiver som samsvarte
med den estetikken som Gude og andre tyskorienterte malere foretrakk. Han stoppet opp ved
skogsinteriøret - et lite tjern omgitt av en tregruppe eller husklynge. Enkelte malerier
inkluderer staffasjefigurer eller hester. Mennesker og dyr har organisk nærhet til natur og
bygninger. Årstidenes gang blir registrert. Flere verk mangler stedsspesifikke opplysninger,
andre ganger gir detaljer og tittel indikasjoner på hvor han hadde ståsted.
Fra omkring 1882 mot 1886 hentet Munch motiver i de ytre bydeler av Kristiania. Han tok
opp noen av de samme motivene som von Hanno tegnet og Thaulow malte. Det gjelder
Akerselven, Saxegårdsgaten på Grønland og Olaf Ryes plass på Grünerløkka. Enkelte
landemerker som Gamle Aker kirkes eksteriør ble inkludert i motivkretsen.
Munchs bilder av landskap og gårdsbruk eller bygninger fra den ytre bysonen representerer
utvalgte deler av en urban helhet. Til å begynne med var utvalget siktet inn på idylliserende
og harmoniserende stemninger, tendensielt som Skredsvigs paysage intime. Senere fulgte
Munch i Thaulows fotefar og plukket ut pittoreske eller nostalgiske motiver, det vil si
bygninger fra 1700-tallet, eller velkjente og identitetsbekreftende møteplasser og utsikter, som
Akerselva mot slåmotgangen (1882) og Trefoldighetskirkens kuppel (1883-1884), (ill. 86, 89).
Som nevnt ble en kombinasjon av sommer- og vinterversjonen av motivet Øvre Foss Gård
(1880 og 1881-1882) reprodusert som illustrasjon i Folkebladet 1889. Det gamle bolighuset
som Munch gjengir i Øvre Foss gård, stod på den nordlige delen av Grünerløkka (ill. 81).
Ukemagasinets journalistiske poeng var å kontrastere fortiden og samtidens Kristianiamiljøer, og i tekstlinjen under illustrasjonen er temaet angitt som ”Det Kristiania som gaar”.
Illustrasjonen av det gamle våningshuset på Øvre Foss Gård og den medfølgende tekstlinjen
setter det tilbakeskuende blikket på eldre arkitektur opp mot den pågående
moderniseringsprosessen. Industrialisering og befolkningsøkning forandret tilvante
landemerker og landskapsformasjoner.
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I essayet La nouvelle peinture (1876) bemerker Edmond Duranty at impresjonistiske malere
”have tried to render the walk, movement, and hustle and bustle of passsers-by” (Harrison,
Wood & Gaiger 1998, 584). Urbane mennesker på vei fra et sted til et annet, som frakter varer
eller utfører ærender, er et vanlig tema i annen halvdel av 1800-tallet, så vel i maleriet som i
den illustrerte pressen, eller som fotografier. Selv om mange forskere fremhever flanørens
spesielle rolle, er hyppigheten av motiver som fremstiller mennesker som går hver for seg
eller som del av en menneskemasse langs gater og fortauer, et sentralt moment. Frits
Thaulows maleri Stortingsplass (1881) rapporterer nettopp om person- og varetransport i
Kristiania sentrum. Munchs Fra Saxegårdsgate (1882?), Ettermiddag på Olaf Ryes plass
(1883) og Karl Johan (1885-1886) handler alle om mennesker som beveger seg med praktisk
nyttemotivering i byrommet. Det flanørmessige som tema og flanøren som storbytype opptrer
først i Musikken på Karl Johan (1889).
De teknologiske nyvinninger som tilhører moderniteten dukker gradvis opp som
bakgrunnsmotiv i enkelte malerier. I Dampbåten kommer (1890) skimter man ruteskipet fra
Kristiania som etter en regulert timetabell frakter sommergjester og gods til de mindre
anløpsstedene langsetter Oslofjorden og Sørlandskysten. Vareomsetningen på detaljnivå i en
kapitalistisk økonomi er et underkommunisert tema i et annet feriemotiv, nemlig Hos
landhandleren i Vrengen (1888), (ill. 96). I strandmotivet Ettermiddag på promenade des
Anglais (1891), Nice, skimter man i bakgrunnen en moderne glassoverdekket bygning som
rommer byens kasino.
Utenlandsoppholdene førte til at Munch fikk nye erfaringer med det moderne storbyliv som
supplerte erfaringer fra Kristianias natteliv, som man kan se i for eksempel Kabaret (18851886), (ill. 93). I sentrum av Nice fordrev Munch en del av fritiden i Casino Municipal, et
moderne bygningskompleks som inneholdt teater, kafé, restaurant og vinterhage (Baedeker
1889a, 91, 93). Den overdekkede delen av elven ble avsluttet der avenue de la Gare (avenue
Jean Medecin) krysser quai Masséna (place Masséna), og på dette sentrale punktet hadde man
reist Casino Municipal. I et av brevene hjem beskriver han den moderne vinterhagen som ”en
stor have overbygget med glastag – Der er palmer – en liden dam og en bæk – Et stort
orkester spiller” (Munch red. 1949, 110). Her og andre steder observerte han som urban flanør
”cocotten som sad der lykkestrålende ved et bor” (MM, N 24-02).
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I prosadiktet fra Hamburg innleder Munch med et annet moderne, teknologisk fenomen,
nemlig byens intense trafikk (MM, T 128):
Jernbanetoget suser forbi deg
over deg og under deg –
Dampsporvogne –som
to etages
huse – og omnibusser krydser
hindanden
Prosadiktet blir avsluttet med omtale av den offentlige belysning (MM, T 128):
Dagen svinder – røde
lys gasblus og blålig elektrisk
lys i det mørkeblå I en tekst fra 1910 hevder Max Weber at viktige aspekter ved samtidens estetiske formidealer
er utenkelige uten den moderne storbyen som erfaringsbakgrunn (Weber 1988, 449-456).
Storbyens flimrende bevegelser, reflekslys og lyder er det moderne maleriets dypeste
erfaringsbakgrunn, sier Weber, og han forsetter med å si at subjektivismen i den moderne
kunsten har mye av sin årsak i opplevelsen av storbyen, så vel i dagslys som i det kunstig
opplyste nattelivet: eksempelvis gamblingen under lampen med de elektriske lyspærene i Ved
ruletten i Monte Carlo (ill. 53). I teksten fra Saint-Cloud beskriver Munch de spaserende på
boulevard des Italiens om natten ”der saa saa spøgelsesaktige ut i det elektriske lys” (Munch
1928, 7). Langs Avenue de l´Opéra og på Place de l´Opéra observerte han den elektriske
belysningen (Munch 1949, 72): ”Den [Operaen] er opplyst av uttallige elektriske lamper om
aftenen. Når man sidder på omnibustaget ser det specielt storartet ud.”

16.2 Aften på Karl Johan
Flere av samtidens forfattere anvender Karl Johans gate som handlingsrom i sine romaner. I
Knut Hamsuns Sult (1890) flanerer den navnløse jegpersonen på Karl Johan, og han fanger
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visuelt inn at ”hilsende og leende Folk bølged op og ned ad Karl Johan” (Hamsun 1890, 24). I
menneskemylderet observerer han og blir observert, og opplever som moderne
nervemenneske å bli bombardert av inntrykk fra de nye tekniske innovasjoner som
reklameplakater, vindusutstillinger, gatebelysning og sporvogner (Hamsun 1890, 6). Mot
midnatt blir Karl Johan forandret til et sted for omsetning av seksuelle tjenester (Hamsun
1890, 170):
Den store Stund var intraadt, Parringstiden, naar den hemmelige
Færdsel foregaar og de glade Æventyr begynder.
I Ny Jord (1893) åpner Hamsun romanen med en beskrivelse av Karl Johans gate som danner
en litterær parallell til Munchs Vårdag på Karl Johan. Som Munchs maleri er handlingen i
Hamsuns roman lagt til 1890 (Hamsun 1893, 8):
Klokken to duver Mennesker i store Skarer frem og tilbage paa
Promenaden. Man taler og ler i alle Toner, man hilser til hinanden,
smiler, nikker, vender sig om og raaber; Cigarrøg og Dameslør flyver
i Luften, et mangefarvet Virvar af lyse Handsker og Lommetørklæder,
af svingende Hatte og Spadsestokke bevæger sig nedad Gaden, og
Vogne styrer forbi med Herrer og Damer i fuld Puds.
I Arne Garborgs roman Trætte Mænd (1891) er stemningen det motsatte. Hovedpersonen
Gabriel Gram spaserer på Karl Johan. Når han nærmer seg hjørnet mellom Karl Johans gate
og Kirkegaten, møter han i motsatt retning en ung kvinne som han kjenner, men helst ikke vil
treffe. Hendelsen minner om lignende ansikter og stirrende øyne man kan observere i Aften på
Karl Johan (1892). Garborg beskriver opptrinnet slik (Garborg 1891, 42):
Hun var svært bleg. Med saadant et eget opgivet Udtryk i Øinene –
disse store, syge, farlige Øine, disse svømmende, fraværende Øine,
som ser saa langelig ud i Verden uden at opdage Vei eller Maal …
stirrer ud i det bundløst sorte. De brune Krøller i den haabløseste
Forvirring nedover de snehvide, blaaaarede Tindinger.
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I Aften på Karl Johan går den ensomme vandrer mot massen, formulert som silhuett (ill. 46).
Nattevandreren beveger seg oppover Kristianias paradegate i retning av stortingsbygningen.
På fortauet går alle ”de andre” i motsatt retning. I romanen À rebours/Mot strømmen (1884)
av Joris-Karl Huysmans er dette temaet allerede antydet i tittelen, altså ”eneren” (vandrerflanøren) mot ”massen” (Buvik 2001, 101-114).
Aften på Karl Johan er det nattlige motstykket til dagslysbildene Musikken på Karl Johan og
Vårdag på Karl Johan. Men mens disse maleriene gjengir menneskene slik man mer eller
mindre kan oppfatte dem en vår- eller sommerdag, er de forbipasserendes ansikter i Aften på
Karl Johan endret til masker. Storbymennesket må beskytte seg mot andres blikk ved å ikle
seg et beskyttende ”skjold” (Simmel 1998, 204; Forssman 1985, 55-65). I ”Om det moderne
livs heroisme” introduserer Baudelaire et sørgetog eller prosesjon av mørkkledte mennesker
som metafor på livets flyktighet, eller slik Munch fremstiller ”sørgetoget”: langs fortauene i
byens gater, som i Aften på Karl Johan (ill. 46), (Baudelaire 1981, 117-118).
Vårdag på Karl Johan og Aften på Karl Johan eksemplifiserer òg et skifte fra
impresjonismens (tilsynelatende) bekymringsløse temaer, som mingling langs bygatene, til
ubehang og usikkerhet. Impresjonismens lykkelige visjon er snudd til sin motsetning
(Schapiro 1997, 312)
I Bruchlinien. Aufsätze zur Kunst des 19. Jahrhunderts omtaler Werner Hofmann
komposisjonsformelen ”vendingen ut av bildet” som frontalstiller protagonisten (Hofmann
1979, 112; Kemp 1983, 83). Samtidig fremhever han et annet spesielt trekk i enkelte av
Munchs verker. De frontaltstilte figurene ”synker” ned mot og under verkets grunnlinje, som
for eksempel mannen i Melankoli. Hofmann minner om, med henvisning til europeisk
ikonografi, at frontaltstilte figurer kan formidle makt og dignitet. I Munchs ikonografi derimot
står frontalitet og figurer som ”synker” heller for ”Erniedrigung, verzweifelte
Selbstentblössung oder erzwungene Schaustellung” (Hofmann 1979, 121).
I Der Anteil des Betrachters. Rezeptionsästhetische Studien zur Malerei des 19. Jahrhunderts
tar Wolfgang Kemp opp temaet frontaltstilte figurer med en noe annen tilnærming enn den
Werner Hofmann legger til grunn i analysen av Melankoli (Hofmann 1979, 121). I et maleri
som Aften på Karl Johan befinner en løst sammensatt gruppe mennesker seg på fortauet, altså
tilsynelatende på samme grunnplan, på ”fast grunn” (ill. 46). Men noen av menneskene i dette
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”konfrontasjonsmotivet” mangler innordning i det romorganiserende sentralperspektivet.
Øyehøyden til de fleste spaserende som nærmer seg betrakteren, ligger på eller like under
horisontlinjen. Men de fremste befinner seg klart under horisontlinjen. Det er Kemps
oppfatning at ved å la de nærmeste figurene ”synke” under horisontlinjen, i Aften på Karl
Johan med flere hodelengder, demper dette den konfronterende kraften i sammenstøtet
mellom handlingen som foregår i bildet, massen av mennesker i bevegelse fremover, og
betrakteren. Betrakterens blikk blir mer fristilt, selv om figurene i menneskemassen driver
mer eller mindre viljesstyrt fremover, som om de ber om lindrende hjelp. Men med sine
anonymiserte ansikter har de allerede ”sunket” før de når betrakterrommet (Kemp 1983, 83).
Når menneskene i motivet på dette viset forsvinner ”under rammekanten”, blir spørsmålet om
betrakterens posisjon enda mer akutt. Kemp undrer seg over hvor betrakteren befinner seg i
forhold til menneskene som så å si forsvinner under grunnlinjen i maleriet. Og han stiller et
spørsmål som bare kan besvares ved å henvise til motivets symbolske karakter (Kemp 1983,
83):
Wo wäre dann die Standfläche des Betrachters?
Tilsvarende momenter som i Aften på Karl Johan finner man i Syk stemning ved solnedgang.
Fortvilelse, selv om hovedpersonen her er stilt sidevendt og på den måten ”bremser” den
romlige ”utglidningen” (ill. 54). Munchs tendens til å la betrakterens posisjon være
uspesifisert, eller kanskje man skal si ”flytende”, finner man allerede i Vårdag på Karl Johan
(ill. 100). Selv om man tar hensyn til de fysiske forholdene som eksisterte i dette området av
byen da verket ble utført, åpner motivet for undring over hvor betrakter/maler egentlig har
ståsted.
I Krohgs Albertine i politilegens venteværelse ”synker” gulvet ned mot rammekanten, men de
oppstilte figurene er mer eller mindre orientert i forhold til horisontlinjen (ill. 17). Dermed
mangler Krohgs gruppebilde den spesielle ”utglidningen” av billedrommet som Kemp
omtaler. Et skråplan i form av et fortau eller gulv som ”synker” ned mot nedre grunnlinje
finner man også tendenser til i Henri de Toulouse-Lautrecs Dressage des nouvelles par
Valentin le Désossé (Molin Rouge) og i Gustave Caillebottes Pont de l´Europe (ill. 45, ill. 55).
Derimot peker andre maleres bidrag mer presist tilbake på Munchs romkonstruksjon i Aften
på Karl Johan. Blant verkene som ble vist i Café Volpini, Paris juni-november 1889, finner
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man Émile Bernards Quai de Clichy sur la Seine (1887), (Thomson 2009b, 220). To
chiffonniers går fremover på gaten som ”synker” ned og under nedre billedkant (ill. 60).
Billedrommet er samlet i et ettpunktsperspektiv, og linjene løper mot et felles
forsvinningspunkt som ligger høyt og asymmetrisk på horisontlinjen til høyre. Motivet
mangler dysterheten i Aften på Karl Johan, men for øvrig deler Munch den aktuelle
ettpunktskonstruksjonen og det ”fallende” eller ”utglidende” billedromet med franske
kunstnere som Èmile Bernard.
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17. ”veien til fremtidens maleri”
17.1 ”det forgjættede land i kunsten”
I 1880-årenes Kristiania anvendte man benevnelsen kosmopolitisk fremfor internasjonal, og i
en omtale av Høstutstillingen fra november 1884 skriver Aubert at det ”er ikke mere
kosmopolitisk Kunstner end Krohg; og dog har hans Virksomhed ligget herhjemme og er
blevet en af de stærkeste Kræfter i vor unge Kunst” (Aubert 1884, 1/11). Krohg konverterte
fullstendig til det franske, så vel i litterær som kunstnerisk smak. Han stod dessuten nokså
steilt mot forhåpningen om en ”norsk, national Kunst” (Krohg 1882, 125). Krohg hevdet at
Høstutstillingen ble preget av en frigjort ånd, som skyldtes at unge kunstneres utvikling
skjedde under deltagelse ”i de store Kulturcentrers stærkt pulserende Kunstliv”, underforstått
Paris (Krohg 1882, 125).
I Om den bildende kunst som led i kulturbevægelsen (1886) bruker Krohg metaforen ”det
forgjættede land” om kunsten i Paris og om fransk impresjonisme i særdeleshet (Krohg
1886a, 14):
Vi [Krohgs generasjon] kan bare stå på berget [Norge] og se inn
i det forgjættede land [Paris].
I de tekstene Munch skrev i Nice 1891-1892 slutter han seg til og gjentar Krohgs
metaforbruk. Her snakker Munch om sine ”impressioner – disse øiebliksindtryk” som han
mener ble motarbeidet i Kristiania (Biørnstad & Eggum red. 1991, 356-357; MM, T 2760). Så
peker Munch på moderne fransk maleri og Paris som betingelser for det moderne (Biørnstad
& Eggum red. 1991, 357; MM, T 2760):
Ja – thi – det er veien til fremtidens maleri – til det forgjættede
land i kunsten.
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17.2 ”kreativ misforståelse”
Den malte flatens fysiske egenskaper er fremtredende i mange av Munchs malerier. Han
fulgte egen intuisjon for hvor i den maleriske prosessen han ville stoppe arbeidet. Kriteriene
for når et maleri er ferdig fra kunstnerens hånd, var et mye diskutert tema i samtiden. Saken
har to sider. Det ene saksforholdet dreier seg om hvem som skulle bestemme når kunstverket
var ferdigmalt. Munch ville bestemme selv. Men i Munchs unge år var ferdighetsgraden og
imitasjonsspørsmålet nøye knyttet sammen. Siden Munch brøt med likhetsrelasjonen, økte det
subjektive innslaget som indikerte uferdighet.
Flere av Munchs malerier bærer spor etter farger som har seget eller flytt utover. Noe av dette
er trolig et resultat av tilfeldigheter, men spillet med det prosessuelle er på samme tid en
overlagt handling. Leif Einar Plather har påvist at malingen i Det syke barn (1885-1886) er
lagt på bunnmaterialet med korte strøk, for deretter å bli bearbeidet videre på underlaget, dels
ved at fargene er blandet i hverandre vått-i-vått og dels ved at underliggende malinglag er
hentet frem igjen ved bortskraping av de øverste sjiktene (Woll 2008, b.1, 146).
Som omtalt i innledningen, viser Dieter Buchhart til at Munch fra og med annen halvdel av
1880-årene eksperimenterte med malingens applisering på bunnmaterialet. Det tradisjonelle
ateliermaleriets integrerte, fysiske lagdeling er fraveket ved at bunnmaterialet og de øvre
malinglagene som danner motivfremstillingen, er splittet fra hverandre (Buchhart 2007, 12,
21). Munch lot tilfeldigheter og inkongruenser fargelagene imellom prege maleriene både i
overflate og i den påførte malingmassens dybdeledd.
Munch var tilbøyelig til å avbryte arbeidet med et maleri før det hadde blitt tilført det
avsluttede verkets attributter, og et sentralt tema i malerienes resepsjonshistorie er det
fenomen man i samtiden kalte ”det uferdige”. En av de første som la merke til dette
kjennetegnet ved Munchs arbeider, var hans yngre bror Andreas. En gang tidlig på 1880-tallet
noterte han i en dagbok at det ”er vanskelig å få et fullført Billede af ham [Edvard]” (Lande
1996, 56).
De neste ti årene gjorde sentrale kritikere og kunstnere tilsvarende observasjoner. Andreas
Aubert stusset mange ganger over ferdighetsgraden på Munchs arbeider, og gjentok
karakteristikker som ”Formløshed” og ”Ufærdighed” (Aubert 1887, 6/11). Christian Krohg
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forundret seg over det samme. Han omtalte Munchs subjektive ferdighetskriterium ved flere
anledninger, eksempelvis i artikkelen ”Tredie Generation” som stod på trykk i Verdens Gang
27. april 1889. Krohg unnskylder Munch og sier at hans unge kollega kun samler seg om
vesentligheter, og derfor ”er Munchs Billeder i Regelen ’ikke færdige’” (Krohg 1920,b.1,
191). Frits Thaulow tok opp samme spørsmål i ”Vore Kunstnerstipendier paa Afveie”, som
ble publisert i Dagbladet 17. desember 1891. Han bemerker at enkelte av Munchs bilder
virket støtende på ham på grunn av deres ”Ufærdighed” (Thaulow 1908, 118).
Erik Werenskold la merke til det samme. I et brev til Andreas Aubert, datert desember 1891,
feller han følgende dom (NBO, Nasjonalbiblioteket, brevsamling nr. 32):
Munch er i sine beste sager halvfærdig, knapt det, roder sammen
oliefarver, pastel, og gjør det i at lade store stykker af lærredet stå rent
ind i enhver stemning; dette rene lærred skal altså passe ind i dagslys,
solskin, aftenstemning, måneskin eller hvadsomhelst.
Det var noen av de mest erfarne og kunstnerisk liberale kollegene, som støttet Munch med
kjøp av malerier og utstyrte ham med positive attester i stipendsammenhenger som fremførte
kritikken som gjelder et kjernepunkt i Munchs estetikk: hans manglende vilje til å sluttføre et
maleri.
Som omtalt i innledningen viser Wolfgang Kemp til hvordan en kunstner kan appropriere og
fordreie andre kunstneres formuleringer (Kemp 1998, 181). ”Kreativ misforståelse” (”creative
misunderstanding”) er ingen passiv hendelse, skriver Kemp, men ”given specific historical
circumstances, it is both a deliberate and a necessary attitude” (Kemp 1998, 181). Den
”Formløshed” og ”Ufærdighed” som Munchs malerier ble kritisert for, er etter mitt skjønn
resultat av ”kreativ misforståelse”.

17.3 Norske og franske impulser
I Saint-Cloud-manifestet formulerer Munch et program for sin kunstneriske virksomhet. Han
fjerner seg fra naturalismens motivkrets, og vil heller samle seg om å fremstille emosjonelle
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motiver som sier noe om hvordan mennesker i samtiden opplever og sliter med sine følelser.
En rekke malerier har dette som tema. Men Munch holder seg til faktiske situasjoner og
konkrete følelser, ikke store pasjoner, og han lar ikke bildene inngå ”i den sentimentale,
deklamatoriske litteraturens tjeneste” som Clement Greenberg advarer mot (Greenberg 2004,
45).
Munchs motivkrets frem til høsten 1892 består av portretter og selvportretter, landskap fra
skog, dyrket mark eller urbane strøk, og interiører med mennesker som leser, syr, tenner i
ovnen, ser ut av vinduet, spiller piano, prater, danser, røker og drikker, spaserer eller passer
barn. Disse motivene skildrer en eksistensiell jevnhet, tilsynelatende uten fallhøyde, som bare
brytes i et par sykdomsmotiver, eksempelvis Det syke barn (1885-1886). Det nærmeste man
kommer statens militære maktapparat er Sykestuen på Helgelandsmoen (1884). Det politiske
eller kulturpolitiske liv blir bare fremstilt indirekte, som i portrettet Hans Jæger. Derimot
skildrer Munch det ”elegante liv” i Musikken på Karl Johan (1889) og Vårdag på Karl Johan
(1890), (ill. 100). Tilsvarende skildrer han det småborgerlige liv i Hos landhandleren i
Vrengen (1888) og Hos vinhandleren (1890), (ill. 96). I malerier som Bule i Vaterland (18821883), Kabaret (1885-1886) og Ved ruletten i Monte Carlo (1892) kan man identifisere
samfunnets marginale skikkelser, som prostituerte kvinner, eller menn som er avhengige av
alkohol og spill med høy risiko (ill. 93). I Natt i Saint-Cloud (1890) og Rue Lafayette (1891)
presenterer Munch den moderne mannens sorte, enkle bekledning (Endresen 2013, 216-230).
Munchs malerier frem mot 1892 er ikke helt fri for anekdotiske, sentimentale og nostalgiske
detaljer eller overfladiske observasjoner, eksempelvis Øvre Foss gård om vinteren (18811882), Fra Saxegårdsgate (1882?), På morgenkvisten (1883), Vår (1889) og Morgen på
Promenade des Anglais (1891), (ill. 91). Munch opptrer som en observatør som fester seg ved
de små ting og hendelser som kan gjenfortelles i malerisk form. Men i prosadiktet fra SaintCloud problematiserer han maleriets anekdotepreg og redegjør for en alternativ motivkrets
som skal handle om ”mennesker som puster og føler, lider og elsker” (Munch 1928, 7).
Munch benyttet i tiltagende grad et karikaturaktig formspråk. Man kan forstå denne tendensen
som turnering av avansert formbehandling og symbolsk innhold. Munch sluttet seg til de
eksperimentelle symbolisters fascinasjon for ironi og forskyvning mellom hva som blir
fremstilt og måten det blir gjort på. Særlig når Munch tematiserer angstutløsende situasjoner,
slår den ironiske holdningen inn. I angsttilstander får selv det daglige liv et annet utseende
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enn vanlig, alt ”blir ironi, blir karikatur” (Thiis 1907, 440). Karikaturmessige fordreininger og
innholdsmessig komikk eller ironi og satire styrer fremstillingen i malerier som Strandmystikk
(1892), Visjon og Ved ruletten i Monte Carlo (1892), (ill. 103).
I Krohgs portrett Gerhard Munthe står maleren Munthe i Grand Cafés røkfylte lokale. Munthe
er elegant kledd i et fasjonabelt interiør som tilkjennegir en stemning av det moderne byliv
(ill. 72). Som dandy gjør Munthe entré på et offentlig sted. Krohg maler en flanøraktig
impresjon av situasjonen. Men Baudelaires ønske er at et kunstverk skal sikte etter et høyere
mål enn bare den spontane glede over det flyktige (Baudelaire 1988, 114). Denne
distinksjonen var Munch klar over. Til Krohg sier han i intervjuet fra 1892 at hans målsetning
er å fremstille ”det fine Sjæleindtryk”, ”Sjælsindtrykket”, ikke et bilde ”af den tilfældige
Natur” (Krohg 1892, 24).
I foredraget Om den bildende kunst som led i kulturbevægelsen (1886) opererer Krohg med
metaforene ”tidens øie”, ”tidens barn” og ”tidens billede”. Hvis et kunstverk skal gripe det
moderne, kreves det at kunstneren anlegger et uhildet blikk på nåtiden. Kunstneren må være
som et ”tidens barn”. Med denne holdningen åpner kunstneren seg for alle slags inntrykk og
setter seg i stand til å respondere subjektivt på disse. Dermed vil man i hvert eneste kunstverk
få et ”billede af tiden” (Krohg 1886a, 12-13).
I ”Impresjonistene” (1889) benytter Krohg nok en gang barnligheten som metafor for å
understreke betydningen av at innlærte kunnskaper og forutinntatte meninger må vike. Som
nevnt tidligere avslutter han teksten med en omskriving av en passasje i Matteus-evangeliet,
kapittel 18 (Koefoed & Thue red. 1989, 41):
Uten at I [malerne] bliver som barn igjen, kan I ingelunde
komme inn i kunstens rike.
Samlet sett stiller Krohg opp et modernitetskrav. Det sentrale moment er å være ”naiv”, som
et ”tidens barn”, i betydningen fordomsfri og nysgjerrig (Krohg 1886a, 12-13).
I ”Tredie Generation (1889) forteller Krohg at Munch ikke stiller med forutinntatte meninger
når han maler, tvert imot blir han ”forbauset og henrykt over de enkleste, almindeligste Ting”
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(Krohg 1920, b.1, 191). Munchs naivitet er av det nysgjerrige og fordomsfrie slaget som
Krohg forventet av en moderne maler.
Det er anerkjent at impresjonismens kunst bringer en analyse av persepsjonsvilkår. Maleren
responderer på øyeblikksinntrykk. Men frem mot 1892 utvikles en annen type impresjonisme
som Georg Nordensvan betegner som ”impression réfléchie” (Nordensvan 1892, 592-594).
Munchs kreative prosess kan man derfor si består av tre etterfølgende faser: respons, erindring
og uttrykk. I det intervjuet han gjorde med Krohg høsten 1892 uttaler Munch nettopp at
kunstneren ”skal ikke male slig, som man ser det, men slig, som man saa det” (Krohg 1892,
24). Umiddelbar respons blir etterfulgt av ettertanke, memorering og uttrykk.
Kristianias kunstliv gjennomlevde i løpet av årene 1880 til 1892 to markante endringer. Den
første gjaldt overgangen fra senromantikk og forsoningsestetikk til friluftsmaleri. Den andre
dreide seg om et skifte fra objektiv representasjon til subjektive fremstillinger, så vel med
hensyn til formspråk som innhold. Høstutstillingen ble det dominerende visningsstedet. Når
det gjelder Munch, kan man si at han med På morgenkvisten (1883) og Morgen (1884)
tilfredsstiller moderne krav til personfremstilling og fargeapplisering (ill. 7). Det neste trinnet
var innlemmelsen av en eller flere figurer i et landskap eller interiør, hvor bakgrunnen
fungerer som stemningsbærer. Det skjer i Aftenstund (1888) og Sommernatt. Inger på
stranden (1889), (ill. 30, ill. 34). På separatutstillingen 1892 i Tostrupgården stilte Munch ut
Strandmystikk (1892), Visjon (1892) og Aften på Karl Johan (1892), (ill. 63). I disse verkene
har Munch sluttet seg til symbolismen.
Med hensyn til Munchs formative fase har jeg argumentert for at årene frem mot høsten 1892
danner en tids- og saksavgrenset periode. Det er i disse årene at norsk og fransk maleri utgjør
de sentrale og premissgivende impulser og referanser. Innenfor det angitte tidsrommet danner
Munchs maleriske produksjon suksessive stadier og parallelle løp mellom ulike tendenser.
Munchs fleksible holdning til samtidens strømninger er kjernen i hans modernitet. Han
responderte fortløpende på de impulser som til enhver tid dukket opp, og Munch valgte
avantgardekunsten i Paris som sitt viktigste referansepunkt.
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19. Illustrasjoner
19.1 Kommentar til illustrasjonsliste
Henvisning til hver illustrasjon i teksten er markert med en parentes. I parentesen bokstaveres
”illustrasjon” forkortet som ”ill.”. I listen over illustrasjoner skrives ”centimeter” som ”cm.”.
Illustrasjonene er nummerert fortløpende. Titler blir i hovedsak gjengitt på originalspråket
(slik at de lettere lar seg identifisere i faglitteraturen). De anvendte titlene og verkenes
dateringer er importert fra norsk og internasjonal faglitteratur som er stilt opp i oversikten
over trykte kilder.
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Ill. 64. Sir Luke Fildes, The Doctor, 1891. Olje på lerret, 166,4 x 241,9 cm. Tate Britain

Ill. 65. Karl Jensen-Hjell, Ved vinduet (kunstneren Kalle Løchen), 1887. Olje på lerret, 73,5 x
100 cm. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
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Ill. 66. Christian Skredsvig, Tjern, 1879. Olje på lerret, 34 x 45 cm. Nasjonalmuseet for kunst,
arkitektur og design

Ill. 67. Christian Skredsvig, Oktobermorgen ved Grez, 1881-1882. Olje på lerret, 133 x 204
cm. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
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Ill. 68. Frits Thaulow, Sommerdag i hagen, 1880. Olje på lerret, 62 x 52 cm. Lillehammer
Kunstmuseum

Ill. 69. Gustav Wentzel, Frokost II, kunstnerens familie, 1885. Olje på lerret, 125,5 x 141 cm.
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

407

!

!

Ill. 70. Erik Werenskiold, Professor Amund Helland, 1885. Olje på lerret, 101 x 76 cm.
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Ill. 71. Christian Skredsvig, Menneskens sønn, 1891. Olje på lerret, 324 x 452 cm.
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
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Ill. 72. Christian Krohg, Maleren Gerhard Munthe, 1885. Olje på lerret, 150 x 115 cm.
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Ill. 73. Christian Krohg, Georg Brandes, 1878-1879. Olje på treplate, 71 x 55 cm. Skagens
Museum
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Ill. 74. Édouard Manet, Portrett av Théodore Duret, 1868. Olje på lerret, 43 x 35 cm. Musée
du Petit Palais, Paris

Ill. 75. Paul Gauguin, La vision du sermon, 1888. Olje på lerret, 72,2 x 91 cm. National
Galleries of Scotland, Edinburgh
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Ill. 76a. Theodor Kittelsen, Nøkken, ca. 1887. Gjengitt i Theodor Kittelsen, Troldskab, 1892,
H. Aschehoug & Co.s Forlag

Ill. 76b. Theodor Kittelsen, Nøkken, ca. 1887. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
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Ill. 77. Olaf Krohn, Edvard Munch, Vikingen, 24. september 1892. Gjengitt i Trygve Nergaard,
”Edvard Munchs visjon. Et bidrag til livsfrisens historie”, Kunst og Kultur, 1967, 71

Ill. 78. Edvard Munch, Karl Johan-typer, 1883. Tusj, 12,1 x 16,8 cm. Munch-museet, MM, T
1255
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Ill. 79. Edvard Munch, Den tissende død, ca. 1880. Tegning. Munch-museet

Ill. 80. Edvard Munch, Telthusbakken med Gamle Aker kirke, 1880. Olje på papp, 12 x 18 cm.
Ukjent eier
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Ill. 81. Edvard Munch, Øvre Foss gård, 1880. Olje på papp, 12 x 18 cm. Munch-museet

Ill. 82. Edvard Munch, Tjern med båt, 1880. Olje på papp, 12 x 18 cm. Munch-museet
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Ill. 83. Edvard Munch, Christian Munch i sofahjørnet, 1881. Olje på ugrundert papir, 21,5 x
18 cm. Munch-museet

Ill. 84. Edvard Munch, Selvportrett, 1882. Olje på papir oppklebet på papp, 26 x 19 cm.
Munch-museet
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Ill. 85. Edvard Munch, Hage med rødt hus, 1882. Olje på papp, 23 x 30,5 cm. Privat eie

Ill. 86. Edvard Munch, Akerselva mot Slåmotgangen, 1882. Olje på papp, 27,5 x 39 cm. Privat
eie
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Ill. 87. Edvard Munch, Studiehode av gammel arbeidsmann, 1883. Olje på lerret, 35 x 24 cm.
Burton Kassell

Ill. 88. Edvard Munch, Ettermiddag på Olaf Ryes plass, 1883. Olje på papp, 47,5 x 25,5 cm.
Moderna Museet, Stockholm
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Ill. 89. Edvard Munch, Trefoldighetskirkens kuppel, 1883-1884. Olje på papp, 45,5 x 23,5 cm.
Privat eie

Ill. 90. Edvard Munch, Studiehode, 1883. Olje på lerret, 60,5 x 46,5 cm. Nasjonalmuseet for
kunst, arkitektur og design
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Ill. 91. Edvard Munch, På morgenkvisten, 1883. Olje på lerret, 96,5 x 66 cm. Privat eie

Ill. 92. Edvard Munch, Tête-à-tête, 1885. Olje på lerret, 66 x 76 cm. Munch-museet
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Ill. 93. Edvard Munch, Kabaret, 1885-1886. Olje på papp, 60 x 44 cm. Stenersenmuseet. Rolf
E. Stenersens gave til Oslo by

Ill. 94. Edvard Munch, Rødhåret pike med hvit rotte, 1886. Olje på lerret, 38,5 x 22,5 cm.
Kunstmuseum Basel
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Ill. 95. Edvard Munch, Veierland ved Tønsberg, 1887. Olje på lerret oppklebet på papp, 66,5
x 44 cm. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Ill. 96. Edvard Munch, Hos landhandleren i Vrengen, 1888. Olje på papp, 45 x 69 cm.
Lillehammer Kunstmuseum
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Ill. 97. Edvard Munch, Vår, 1889. Olje på lerret, 169,5 x 263,5 cm. Nasjonalmuseet for kunst,
arkitektur og design

Ill. 98. Edvard Munch, Hans Jæger, 1889. Olje på lerret, 109 x 84 cm. Nasjonalmuseet for
kunst, arkitektur og design
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Ill. 99. Edvard Munch, Sommeraften, 1889. Olje på lerret, 150 x 195 cm. Statens Museum for
Kunst, København

Ill. 100. Edvard Munch, Vårdag på Karl Johan, 1890. Olje på lerret, 80 x 100 cm.
Kunstmuseene i Bergen. Bergen Kunstmuseum
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Ill. 101. Edvard Munch, Rue Lafayette, 1891. Olje på lerret, 92 x 73 cm. Nasjonalmuseet for
kunst, arkitektur og design

Ill. 102. Edvard Munch, Blåkledd dame mot blått vann, 1891. Olje på lerret, 99 x 65 cm.
Privat eie (deponert Metropolitan Museum of Art?)
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Ill. 103. Edvard Munch, Strandmystikk, 1892. Olje på ugrundert lerret, 100 x 140 cm.
Sammlung Würth, Künzelsau

Ill. 104. Edvard Munch, Melankoli, 1892. Olje på lerret, 64 x 96 cm. Nasjonalmuseet for
kunst, arkitektur og design
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Ill. 105. Edvard Munch, Sittende ung kvinne, 1892. Olje på lerret, 54, 5 x 72,5 cm.
Kunstmuseene i Bergen. Bergen Kunstmuseum

Ill. 106. Edvard Munch, Ludvig Meyer, 1892. Olje på lerret, 214,5 x 103,5 cm. Trondheim
Kunstmuseum

426

Ill. 107. Paul Gauguin, På stranden/Sur la plage, 1889. Olje på lerret, 59 x 72,5 cm. Nasjonalmuseet
for kunst, arkitektur og design

Ill. 108. Jules Bastien-Lepage, Jeanne d´Arc, 1879. Olje på lerret, 254 x 279, 4 cm. The Metropolitan
Museum of Art, New York
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Ill. 109. Fernand Khnopff, Portrait de Marie Monnom, 1887. Olje på lerret, 49,5 x 50 cm.
Musée d´Orsay, Paris

Ill. 110. Pierre-Auguste Renoir, La balançoire, 1876. Olje på lerret, 92 x 73 cm. Musée
d´Orsay, Paris
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Ill. 111. Émile Friant, Ombre portées, 1891. Olje på lerret. 116 x 67 cm. Musée d´Orsay, Paris

Ill. 112. Johan Christian Dahl, Fra Bastei, 1819. Olje på lerret. 35 x 54 cm. Nasjonalmuseet for kunst,
arkitektur og design, Oslo
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20. Sammendrag
Avhandlingen ”Edvard Munch: Formative år 1874-1892. Norske og franske impulser” skal gi
et fornyet bilde av Munchs kunstproduksjon i den første perioden av hans liv som kunstner.
Undersøkelsen er avgrenset til skolegang, utdannelse og kunstnerskap, og teksten kan
sjangerbestemmes som vitenskapelig monografi, hvor målsetningen er å utdype et spesialisert
emne som i begrenset grad har vært gjenstand for forskningsmessig oppmerksomhet tidligere.
Begrensningen i den foreliggende monografiske tekst ligger i at hendelser i familien eller
venne- og bekjentskapskretsen som har med personlige relasjoner og følelser å gjøre, er
utelatt. Private forbindelser og familiære relasjoner er behørig beskrevet og tolket i den
biografiske litteraturen, samt i den forskningslitteraturen som er rettet inn mot det
”privatikonografiske”, hvor tolkning av ikonografi og symbolikk forutsetter innsikt i det
private liv og Munchs personlige tekster (Høifødt 1995, 7; Berman 1994, 56). Det er
yrkesrollen og kunstproduksjonen som undersøkes, ikke det private liv.
I ”Edvard Munch: Formative år 1874-1892. Norske og franske impulser” retter jeg søkelyset
mot Edvard Munch som ung kunstner. Hensikten er å analysere noen utvalgte malerier og
tolke disse som respons på norske og franske impulser, eller omvendt analysere når og på
hvilken måte disse impulsene kommer til uttrykk i Munchs kunst.
Munchs profesjonelle aktivitet som maler blir undersøkt, først under utdannelse og deretter
under eksponering av samtidens kunst og kunstsyn. Formell utdannelse og orientering i
fortids- og samtidskunsten gikk til en viss grad i hverandre. Hensikten er å etablere et bilde av
Munch som aktør og samtiden som handlingsfelt, og mot denne bakgrunn gjennomføre
analyser av utvalgte malerier som er representative for utviklingen.
Men norsk og fransk billedkunst skal ikke i snever forstand forstås som en stillestående
”bakgrunn”, eller som en ekstern instans som Munchs maleriske produksjon måles opp mot.
Det er en prioritert målsetning å belyse de faktorer som var aktive og instrumentelle i Munchs
kompliserte vei mot et kunstnerisk uttrykk som samsvarer med kunsten til hans mest
avanserte kolleger i samtiden.
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Tidsrammen strekker seg fra 1874 og frem til desember 1892. Det var i denne fasen Munch
ervervet formell allmennutdannelse og spesialisering innenfor tegne- og malefagene, og det
var i samme tidsrom han debuterte som kunstner. Den aktuelle epoken regnes som en kritisk
overgangstid i norsk og europeisk billedkunst. Og dette var Munchs ungdomsår, da impulsene
fra norsk og utenlandsk samtidskunst ble absorbert og omsatt i egne bidrag.
Gjennomgangen av materialet samler seg om to hovedspor. Det ene handler om hvordan
”kunstscenen” i Kristiania og Paris, betraktet fra et norsk ståsted, var sammensatt i Munchs
formative fase. Parallelt med dette følger jeg Munchs skolegang og videreutdanning og
allmenne orientering, kunstforståelse og kunstproduksjon. Det er et metodisk poeng å betrakte
Munchs kunstneriske ambisjon og malerier i lys av den til enhver tid eksisterende samtid, slik
den kan dokumenteres ved hjelp av kildematerialet, og deretter i lys av den retrospektive
kunnskap om perioden.
Hovedtematikken i teksten, Munchs praktiske og teoretiske tilslutning til det moderne
kunstsyn, blir lagt frem og drøftet langs tidslinjen. Kapitler og avsnitt avgrenses til de
geografiske områder og sosiale miljøer som Munch til enhver tid beveget seg i. De sosiale
arenaene er skoler og etterutdanningsinstitusjoner, utstillingsinstitusjoner og andre offentlige
etablissementer i byer som Kristiania, København, Antwerpen, Paris, Le Havre, Nice og
Hamburg.
Denne undersøkelsen er i vesentlig grad orientert mot verkene. Et større antall malerier blir
omtalt i teksten. Men resonnementet bygger på et mindre utvalg som blir analysert mer
inngående. Blant disse er Morgen (1884), Det syke barn (1885-86), Natt i Saint-Cloud (1890),
Vårdag på Karl Johan (1890), Rue Lafayette (1891), Melankoli (1892), Ved ruletten i Monte
Carlo (1892), Syk stemning ved solnedgang. Fortvilelse (1892), Aften på Karl Johan (1892)
og Visjon (1892).
Det problemstillende perspektivet går altså ut på å undersøke Munchs kunstneriske utvikling
og orientering i henhold til kriterier for hva som var nytt, aktuelt og banebrytende i samtiden.
Det banebrytende i Munchs unge år var naturalisme, friluftsmaleri og et fargesyn som var
empirisk og relativt avhengig av lysforholdene. Fra og med 1886 lå det nye i stemningsmaleri,
økt subjektiv sensitivitet og formalisering.
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Munchs profesjonsbaserte stilling i kunstlivet skal undersøkes nærmere i henhold til Patricia
G. Bermans tese om at Munch var en rasjonelt kalkulerende kunstner som foretok taktiske
valg for å posisjonere seg (Berman 1994, 62). Munchs rasjonelle valg handler ikke om at han
hadde full valgfrihet til enhver tid. Men innenfor rammen av de valgmuligheter som til enhver
tid forelå (som var avhengig av økonomi, kulturelle tradisjoner, regler og normer,
nettverksrelasjoner), ser det ut til at han som kunstner la opp en målrettet, men fleksibel
strategi.
I teksten blir Munchs adferd som kunstner og verker analysert ved hjelp av et sammensatt
begrepsapparat. Begreper som felt, nettverk, posisjon og kapital blir hentet fra Pierre
Bourdieus kunstsosiologiske undersøkelser, blant annet Les règles de l´art (1992). Forståelsen
av begrepet modernisme bygger på de kriterier som T.J. Clark introduserer i The Painting of
Modern Life. Paris in the Art of Manet and his Followers (1984). Dessuten blir Michael
Frieds begrepsapparat trukket inn i analyser og diskusjon. Det samme gjelder begrepet
tableau-objet som Michel Foucault anvender i Manet and the Object of Painting (1967-1971).
Den vennskapelige og faglige forbindelsen mellom Munch og Christian Krohg blir analysert
ved hjelp av begreper som er importert fra Michael Baxandalls Patterns of Intention. On the
Historical Explanation of Pictures (1985). Det skille som Marcus Jacob Monrad trekker opp i
Æsthetik (1890), mellom konturlinjer som etiske og farger som sensuelle, blir drøftet opp mot
Munchs malerier. Kritikere som Édmond Duranty, Jules Laforgue, Jules Christophe, Christian
Krohg, Erik Werenskiold og Andreas Aubert introduserte differensiert innsikt i moderne
estetiske fenomener som det uferdige, heslige og dekadente. Disse temaene blir drøftet opp
mot Munchs malerier. Det formalistiske i Munchs kunst blir drøftet med hjelp av Clive Bells
begrep significant form.
Det er et delmål å peke på vekselvirkningen mellom skjønnlitteratur og malerkunst.
Den form for modernisme som Munch sluttet seg til, gjennomgikk endringer frem mot høsten
1892. Munchs maleriske produksjon utgjør derfor suksessive stadier i det moderne maleriets
fremmarsj. Munchs fleksible holdning til samtiden er kjernen i hans modernitet. Han
responderte forløpende på de impulser som dukket opp. Dette profilerer ham som modernist
og risikotager.
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