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For Edvard Munch (1863-1944), painting was an act of self-liberation. His treatments of fear, desperation, and
death still exert a powerful visual and psychological effect on modern viewers.
Of all Munch's paintings, "The Scream" (1893), representing a figure tortured by horror, is the most
well-known-and certainly one of the most expressive. The artist reflected his innermost feelings in his work:
"In reality, my art is a free confession, an attempt to clarify to myself my own relation to life..." Although
Edvard Munch cannot be clearly identified with any single movement, he is deemed a pioneer of
Expressionism.
Every book in TASCHEN's "Basic Art Series" features: a detailed chronological summary of the artist's life
and work, covering the cultural and historical importance of the artist approximately 100 color illustrations
with explanatory captions and a concise biography.
Kontakt oss. Ole Morten Pettersen. Master i eiendomsutvikling UMB +47 902 75 000 omp@munch.no Oslo
kommune har vedtatt å bygge et nytt museum i Bjørvika for kunstsamlingen til Edvard Munch. Det nye
museet skal bli et signalbygg i Oslo som skal huse kommunens. Utstillingen Van Gogh+Munch vil for første
gang utforske likhetene og sammenhengene mellom disse to kunstnerne; både de som springer en i øynene og
de som ligger. To giganter i norsk kunsthistorie, Edvard Munch og Gustav Vigeland, vies for første gang en
omfattende felles utstilling. Munch Brygge preges av ekstra god kvalitet gjennom hele bygget, og de aller
fleste leilighetene får fantastisk utsikt utover fjorden. De moderne byleilighetene er 2. Grev Wedels Plass
Auksjoner • Kunsthandel • Forlag Spesialister på Edvard Munch og norsk kunst av høy kvalitet

Glideforskaling er en forskaling som jekkes oppover med den hastigheten herdeprosessen i tilført betong
tillater.
Forskalingen kler alle vegger som skal. eMunch.no – digitalt arkiv. 14. publisering av ferdige brev Vi har lagt
ut 569 brev til Munch fra 161 nye avsendere. Til sammen er nå 3806 brev til Munch fra 785. Prosjektet er en
samarbeidsentreprise mellom Paulsenkaia Invest AS/Stor Oslo Eiendom AS og BundeBygg AS. Beundret og
inspirerte hverandre. Henrik Ibsen og Edvard Munch er de to største kunstnerne Norge har fostret. De var aldri
nære venner, men de beundret og.

