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Hva kan det abstrakte maleriet formidle oss ? 
 
v/ billedkunstner Dag Thorkildsen 
 
 
 
Referat:  
 
Kunst skal ikke forståes, men oppleves. I en billedverden der vi selv er målestokk har vi det 
store formatet – større enn oss, lite format – mindre enn oss. Gripe om – ikke gripe om. 
 
I.C. Dahl bilde «Birk i storm» ble en protest mot de nasjonalromantiske bildene han hadde 
lovet den danske kongen å male. I dette kunstverket ser man en klar tanke av et mer 
realistisk uttrykk enn det han formidlet gjennom sine nasjonalromantiske bilder. 
 
Impresjonismen er det man husker i det man har sett. Impresjonisme er inntrykk -lukke 
øynene er essensen – male det man så , ikke ser.  
 
Christian Krohg ( fetter til Vestnespresten Otto Theodor Krohg) malte realismen i kampen 
for tilværelsen i bildet «Albertine». Hans verk representerer sosialrealismen. C. Krohg var 
maler, forfatter og jurist. Han var Norges første professor i maleri og første rektor ved 
statens kunstakademi. 
 
Edvard Munch var elev av C. Krohg. Man finner spor av realisme i hans tidlige arbeid. Det 
gjenspeiler seg bl.a. i det sosialrealistiske verket «Syk pike». Ekspresjonisme – uttrykke seg 
selv – oppløsning av form- fargenes egenkarakter  - ble hovedfokus i Munch`s arbeider. 
Munch fotograferte mye og eksperimenterte slik at det ekspressive kunne komme inn i 
bildet. Dobbelteksponering og eksperimentell belysning under fremkalling av bildene. Han 
malte fra foto for å få mer av ekspresjonismen i arbeidene sine. Munchs søster var innlagt på 
hospital for sinnslidende. I maleriet «Skrik»  møter man smerten omringet av forenklede og 
oppløsende elementer i bakgrunnen. Fra Ekebergåsen ser man utover byen gjennom et 
fargespill som gir perspektiv og bølgebevegelse i rommet. Det ble uvennskap mellom Krohg 
og Munch grunnet utsmykningen i Universitetets aula. Munch ble ikke invitert i bryllupet til 
Krohg og Oda – Kristianiabohemenes dronning. Han «inviterte» derimot seg selv i det 
Grafiske bladet « Bohemenes bryllup».  
 
 
Ludvik Karsten mente at Edvard Munch hadde stjålet stilen hans. Dette kommer til uttrykk 
gjennom maleriet «Slåsskampen i Åsgårdstrand». Han maler ekspressivt, direkte, hurtighet. 
Han er en kolorist med fokus på komplementærfarger og fargekvalitet . 
 
I Europa var Paris senteret for «finkulturen». Dadaismen var en retning innen kunst og 
litteratur som oppsto spontant og samtidig i Zurich og New York City omkring 1915 og 



spredte seg videre til Paris. Dada var en nihilistisk og anti- estetisk bevegelse som oppsto 
som en samfunnskritisk aksjon mot det etablerte. Man ville bryte ned det etablerte for å 
kunne skape noe nytt i kunsten. F.eks. malte bart på Mona Lisa for å bryte ned ikonet. 
Dadaistene brukte også collage eller kollasj som teknikk – et helhetlig bilde ofte sammensatt 
av utklipp, materialbiter, maleri og bilder. Kurt Schwitters tysk kunstner ( som oppholdt seg 
på Hjertøya en periode under Nazitysklands herjinger) - er også en kjent dadaist. 
 
Man Ray var en amerikansk dadaist og surrealistisk fotograf og filmregissør. Elementer ble 
lagt til  belysning for å finne nye kvaliteter i uttrykksmåte. Man fikk fram tingenes skygge og 
tekstur. Dadaistene fremstilte kjente elementer på nye måter. 
 
Paul Cézanne kan karakteriseres som en brobygger mellom impresjonismen og kubismen. 
Han malte i hovedsak stilleben, figurkomposisjoner og landskaper. 
 
Pablo Picasso bruker ikke kulørte farger, men sort og gråtoner i verket «Guernica». Han ville 
ikke at fargene skulle forstyrre formidlingen av  fortvilelse og gru i bildet.  Dette politiske 
bildet førte til at Picasso måtte rømme landet. Nasjonalgalleriet i Oslo fikk i 1951 tilbud om å 
kjøpe bildet for kr. 100 000, men turte ikke kjøpe det altfor radikale bildet. Dette bildet kom 
senere tilbake til Madrid. Kubistisk maleri ble en stil som også Picassos konkurrent Braque 
brukte. 
 
Salvador Dali – også en spansk kunstner rømte fra landet. Han studerte i Barcelona, men ble 
utvist fordi han mente han var dyktigere enn lærerne. Dali er mest kjent for sine 
surrealistiske malerier. Mye av hans surrealisme hadde sin bakgrunn i at han i familien måtte 
som sønn nummer to leve sin brors ( som var død) liv. I surrealismen settes 3 elementer 
sammen som ikke har noe med hverandre å gjøre. I foredraget fortalte også Dag om sitt 
personlige møte med Salvador Dali. 
 
Carl Nesjar arbeidet sammen med Pablo Picasso for å utsmykke Y- blokka i 
regjeringskvartalet. Dette skulle symbolisere demokratiet og det nye Norge. I samarbeid 
med Erling Viksjø bruker han naturbetong ( elvestein) og sandblåser Y- blokka. 
 
Også Anne Cath Vestly lager fantasiverden gjennom Knerten. Åpner opp og har samtale med 
det uforståelige og gjør det forståelig. Ta bort tanker og la bildet strømme på.  
Cobragruppen besto av ca. 50 kunstnere fra København, Brussel og Amsterdam. De søkte et 
kunstnerisk språk alle kunne forstå. De laget kunst som beveget seg i rytme og brukte 
komplementære farger. Ting kommer inn i bildet – går ut av bildet. Det grenseløse maleri. 
Barnets ekte uttrykk – direkte – ekspressive. 
 
Wassily Kandinsky var en av de viktigste malerne innen utviklingen av 20. århundrets 
abstrakte kunst. Rytmen i bildet er felles med musikk. Det abstrakte maleriet er nonfigurativt 
– ikke spor av natur eller menneske. Hedvig Thorkildsen og Jakob Weidemann er eksempel 
på nonfigurative, abstrakte. Weidemann jobber med farge, taktilitet og stofflighet. 
Bevegelse i bildet ved hjelp av strøkene. 
 
Andre som ble nevnt i foredraget var Inger Sitter og  Jacson Pollock – begge abstrakte 
kunstnere med fokus på farge, bevegelse, uttrykk og komposisjon. Jesper Jones -



postmoderne dadaist,  Helen Frankenstein- abstrakt poet, Per Kirkeby- abstrakt, stort 
format Naturskildrende både to og tredimensjonalt , Egen kropp som målestokk 
 
Tilslutt refererte Dag til sin siste utstilling :» Selvportrett» - maleri og grafikk 
 
Med sin kunst ønsker han å legge spor av seg selv. Bildet skal komme utover – ikke innover. 
Diagonal for å få fram krysning og bevegelse i bildet - fargeidentitet. Prøver å få fram et 
billedspråk som Dag forvalter. Et personlig strøk som er mitt ( Dag`s).Opptatt av fortellingen i 
bildet. Legger vekt på sterk bevegelse og rytme som nærmer seg bokstavene, På denne 
måten kan Dag Thorkildsen lage sin egenfortelling gjennom bildene.  
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