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Библиотека Матице српске

Библиотека Матице српске приредила је 
178 изложби у витринама. 

Од јануара 2011. године изложбе се презентују 
у електронском облику, у јавном каталогу Библиотеке.

Електронски каталози изложби се трајно чувају на 
CD-у и доступни су у Библиотеци, а заједно са 
штампаним каталозима досад постављених 

изложби, и на сајту

www.bms.rs



Изложбе БМС у 2013. години

205.  Рихард Вагнер, 200 година од рођења (3 – 28. јануар)

206.  Богдан Поповић, 150 година од рођења (28. јануар – 22. фебруар)

207.  Дени Дидро, 300 година од рођења (22. фебруар – 18. март)

208.  Ерих Кош, 100 година од рођења (18. март – 15. април)

209.  Едвард Мунк, 150 година од рођења (15. април – 8. мај)

210.  Томас Стернс Елиот, 125 година од рођења (8. мај – 3. јун)

211.  Албер Ками, 100 година од рођења (3. јун – 1. јул)

212.  Ранко Маринковић, 100 година од рођења (1 – 29. јул)

213.  Серен Кјеркегор, 200 година од рођења (29. јул – 23. август)

214.  Светолик Ранковић, 150 година од рођења (23. август – 19. 
септембар)

215.  Петар Петровић Његош, 200 година од рођења (19. септембар –
25. октобар)

216.  Ђузепе Верди, 200 година од рођења (25. октобар – 18. новембар)

217.  Шандор Вереш, 100 година од рођења (18. новембар – 6. децембар)

218.  Константин Сергејевич Станиславски, 150 година од рођења (6 
31. децембар)



Библиотека Матице српске

ЕДВАРД МУНК

(1863 – 1944)
Електронски каталог изложбе број 209

Нови Сад, 15. април  8. мај 2013.



Библиотека Матице српске

Библиотека Матице српске је на основу 
грађе из својих збирки приредила изложбу 

поводом 150 година од рођења сликара 
Едварда Мунка. 

Електронски каталог изложбе садржи 
попис дела и литературе са сигнатурамa.



Едвард Мунк

(1863 – 1944)

Аутори изложбе

Ивана Гргурић

Даниела Кермеци

Скенирање и обрада фотографија

Оливера Михајловић

Уредник

Миро Вуксановић





Едвард Мунк као двогодишњак





1921



Мунков студио, 1925



У Еклију, 1938



1938



Мунков музеј у Ослу



ДЕЛА
(избор)



Треба приказивати жива 

створења, која дишу, осећају, 

пате, воле. Насликаћу низ 

таквих слика; људи ће 

схватити колико су свете и 

скидаће капу пред њима, као у  

цркви.

Едвард Мунк



Аутопортрет, 1881



Јутро, 1884



Болесно дете, 1886 



Меланхолија, 1892



Стриндберг, 1892



Пољубац, 1892



Вече у улици Карла Јохана, 1892



Крик, 1893



Ишао сам путем с пријатељима 

 сунце је зашло, небо је 

постало крваво црвено – осетио

сам као неки дах меланхолије

(...) Чинило ми се да чујем

огромни, бескрајни крик

природе. 

Едвард Мунк



Дан после, 1893



Пубертет, 1893



Вампир, 1893



Мадона, 1894



Пепео, 1894



Тескоба (Анксиозност), 1894



Аутопортрет са цигаретом, 1895



Крик, литографија, 1895



Пољубац, литографија, 1895



Месечина, 1895



Смрт у болесничкој соби, 1895



Болест, лудило и смрт су 

црни анђели, који су бдели над 

мојом колевком 

и пратили ме читавог живота. 

Едвард Мунк



Љубомора, литографија, 1896



Игра живота, 1899



Три девојке на мосту, 1889



Голгота, 1900



Бела ноћ, 1901



Хенрик Ибзен, литографија, 1902



Брош (Ева Мудоци), 

литографија, 1903





Што више човек открива, 

то више ће за њега бити  

необјашњивих ствари.

Едвард Мунк



Аутопортрет с флашом вина, 1906



Велика дворана Универзитета у Ослу



Сунце, 1911-1916
(Велика дворана Универзитета у Ослу)



Аутопортрет – плес смрти,

литографија, 1915



Крај прозора, 1942



Ук II 5855



Ба I 1540



ЛИТЕРАТУРА
(избор)



IV 250804



IV 300979



Енциклопедија ликовних уметности

(Пр Ин 1575/3)



III 411176/1



Књижевност, 1993



Политика (јануар 2000)



Политика (фебруар 2005)



Политика (децембар 2009)



Блиц (март 2012)



Политика (децембар 2012)



Рекли су о 

Едварду Мунку



Едвард Мунк није само 

интроспективна норвешка појава, која 

стоји сама за себе као полазиште 

модерног експресионизма, 

већ и изразито блистав, али и 

типичан уметник креативно 

узбурканог деветнаестовековног 

fin de sièclе-a.

Бранислав Димитријевић



Стојећи пред делима Едварда 

Мунка одајемо признање 

уметности чији су садржина и 

облик нерездруживо везани, пред 

уметношћу која је и сам живот, 

лични одраз уметниковог живота... 

Ђорђе Поповић



Он је био екстремни 

индивидуалиста који је свим 

силама чувао своју независност, 

али који је у исто време показивао 

љубав према човечанству.

Бранко Рудолф



Алманах 2006/2007

(П I 1978)



У развићу, рашћењу, визионарном 

гледању и пуном надахнућа 

сликарском стваралаштву Едварда 

Мунка  људски гледано ‒ и сликар 

и графичар подједнако раде исту 

слику.

Јохан Х. Лангор



Мунково дело неодвојиво је од 

неба под којим је растао, од 

магле, од мучних успомена из 

детињства (...), од меланхолије 

и туге које су га непрекидно 

оптерећивале.

Жан-Мишел Палмије



Домети, 1978



Напуштајући примарни интерес за 

оптичку реалност онако како су 

то замишљали импресионисти, 

скандинавски уметник се окренуо 

људској судбини и из ње извукао 

суштину своје уметности,  

фокусиране ка унутра.

Томас М. Месер


