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Munch Steffen Kverneland Hent PDF Forlaget skriver: Edvard Munch (1863-1944) var norsk maler og
grafiker (1863-1944), der især er kendt for værket Skriget. Han var en af ekspressionismens hovedskikkelser
inden for den europæiske malerkunst mod slutningen af 1800-tallet, og allerede omkring århundredeskiftet
havde han opnået international berømmelse. Han startede sine kunststudier i Oslo, bl.a. hos Christian Krohg i
første halvdel af 1880erne, og fattede interesse for impressionismen efter sit første besøg i Paris i 1885. Efter
hjemkomsten fra et andet besøg i den franske hovedstad, hvor postimpressionisterne rykkede ind i hans
interessefelt og fik betydning for udviklingen af hans symbolladede udtryk, malede Munch sine første

egentlige ekspressionistiske billeder. Alvorlig sygdom hos Munch og tabet af moderen og søsteren påvirkede
hans syn på livet i en meget pessismistisk retning, hvilket kom til udtryk i hans værker. Munch overvandt

imidlertid krisen, og de tidligere kompositioner af angst og uro veg tilbage for mere harmoniske
kompositioner, hvor farveholdningen blev lysere og akvarelagtig.  

Steffen Kverneland (1963-) er norsk tegneserieskaber og illustrator bl.a. kendt for sine træffende karikaturer
og tegneserieversioner af litterære værker. I 1993 udkom Kvernelands debutalbum Jonas Fjeld: De knyttede
never. Albummet vandt Norsk tegneserieforums årlige pris for bedste norske tegneserie. Samtidig lavede han

fra 1993 til 2001 Amputerte klassikere, der er en uhøjtidelig og satirisk leg i tegnserieform med kendte
literære værker. I 2004 udgav han sammen med Lars Fiske en prisbelønnet tegneseriebiografi om den norske
mestertegner Olaf Gulbransson med titlen Olaf G. Deres samarbejde fortsatte i tegneserieværket Kanon, der
indtil videre er udkommet i fem bind. Kvernelands bidrag har hovedsageligt været den føljeton om Edvard

Munch, der er samlet i nærværende udgivelse. Munch vandt vandt Brageprisen (Norges vigtigste
litteraturpris) i kategorien sagprosa (non-fiction) i 2013, udsendt i seks oplag på norsk og oversat til syv

sprog.
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