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EDVARD MUNCH (1863-1944), norsk maler og grafiker.
Best kjent for verker som "Skrik" og "Madonna". Den eneste norske kunstner som har oppnådd ubestridt
verdensberømmelse. NORGES NASJONALARV er en serie gjennomillustrerte bøker som presenterer våre
viktigste og mest kjente nasjonale ikoner. De enkeltstående bøkene tar for seg betydelige skikkelser innenfor
kunst og litteratur, vitenskap, idrett og samfunnsliv, men også landets mange naturperler, samt sentrale
historiske epoker og kulturuttrykk. Hver for seg gir bøkene en oppdatert innføring for lesere som vil gjøre seg
bedre kjent med et gitt tema. For en fullstendig oversikt over tilgjengelige titler, se
www.norges-nasjonalarv.no.
Edvard Munch, født i Løten, norsk maler og grafiker. Influert av symbolismen beveget Munch seg bort fra
naturalismen, og søkte gjennom personlige fremstillinger å. Edvard Munch er en av modernismens viktigste
kunstnere. Han var aktiv gjennom mer enn seksti år, fra han debuterte i 1880-årene og helt frem til sin død i
1944. Om Edvard Munch; Om Munchmuseet; Besøk oss; Sosiale medier. Facebook; Twitter; Snapchat;
Instagram; YouTube; Partnere. Sparebankstiftelsen; Idemitsu. Performance skills class med Brenda Blewett.

Samarbeid mellom Edvard Munch vgs og Barratt Due musikkinstitutt Edvard Munch, maler og grafiker.
Foreldre: Korpslege, senere sanitetskaptein Christian Munch (1817–89) og Laura Cathrine Bjølstad
(1837–68). Hvem var Edvard Munch? En kort introduksjon til kunstneren Edvard Munch og hans forhold til
Oslo. Munchs kunst i Oslo. Digitalisering Museets prosjektgruppe arbeider med digitalisering av
korrespondansen til Edvard Munch samt med ferdigstilling av Munchs egne tekster. Munch-nettverket
besluttet 12. desember 2014 å fortsette samarbeidet og formalisere det. Se pressemelding her. Edvard Munch
ble født på Engelaug gård i Løten 12. Edvard Munch 1864–1944, Stockholm, 25.
03.1977-15.05.1977, Tekst av Eggum, A. og Woll, G. (ill.), katalog Liljevalchs Konsthall __ Kulturhuset;
Kjøp 'Edvard Munch, the complete graphic works, samlede grafiske verk' av Gerd Woll fra Norges raskeste
nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige.

