
ANNE BIRGITTE RICHARD 

Munchs billeder 

ANNE BIRGITTE RICHARD (f. 1950) mag. 
art. i nordisk litteratur, seniorstipendiat. Har 
skrevet Kvindelitteratur og kvindesituation 
(1976), Kvindeoffentlighed 1968-75 (1978) og Pi 

INTRODUKTION 

sporet qfden tabte hverdag (1979), foruden un- 
dervisningshæfter om kgeromaner og ugebkde 
og bidrag til antologier og tidsskrifter. 

Man kan gA til Munchs billeder pA mange m& 
der. De har en umiddelbar fascinationskraft, 
og man kan med applaus eller afstandtagen 
indleve sig i de stemninger af angst og tiltræk- 
ning over for verden, k m e t  og kvinden, der 
findes i dem. Men hvis en nærmere bestem- 
melse ikke skal fortabe sig i impressionistisk 
folen er det ndvendigt at forankre dem i no- 
get uden for lærredet. 

1890'erne stAr i overleveringen som deka- 
dencens periode, hvor kunstnerne forsvandt i 
e l fensthe og mysticisme. Munch selv levede 
stadig mere isoleret, men samtidig er denne 
fjernhed fra den sociale virkelighed (og hinan- 
den) man finder hos ham og samtidige malere 
og skribenter et fællestræk, der har at gme 
med krise i selve kunstnerpositionen, der væver 
sig sammen med vanskeligheden med at forstA 
de sociale og tekniske omvæltninger og ogsA de 
rysteiser som familien og forholdet meiiem 
k m e n e  var ved at undergA. N& man vil for- 
ankre Munchs biiieder i en social kontekst, kan 

det sdedes være mere end nyttigt komparativt 
og biograffik at gA vejen om ad og ind i det 
samtidige k u n s t n e d j o  og se pA, hvordan de 
private skæbner og kunstneriske produkter 
fletter sig sammen i en lille, men internationel 
kreds af mænd, der prmer at beherske over- 
gangssituationen og netop derved i deres liv og 
kunst kommer til at reflektere forstAeIses- og 
legitimeringsvanskeligheder i overgangsbene 
fra det 19. til det u). Arhundrede. Konflikten 
hos Munch og hans fæUer gAr indad i sjæleli- 
vet, manifesterer sig i deres livsform og sam- 
vær, kommer til udtryk som symptomer, der 
er mere eUer mindre bearbejdet i deres produk- 
tion og kan ogsA aflæses af det oftest uforstA- 
ende forhold mellem kunstnerne og og den 
kulturelle offentlighed. At forstA billederne 
bliver derfor ogsA at forstA de psykiske proces- 
ser hos Munch og deres sociale udspring og 
disse stmelsers sammenhæng med og konse- 
kvenser for den kunstneriske praksiis, herunder 
hans opfattelse af, hvad det vil sige at male, 
hvad biiiedets funktion er. 

Elektronisk version af artikel i Visuel komunikation bd. 2, 1. udg.
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