
EXPRESSIONISM 
 
Expressionism = Uttryck 
 
Inom expressionismen uttrycker konstnären tankar och känslor i färg och form.  
Det föreställande motivet är inte alltid det viktigaste med bilden 
 
Konstnärerna hämta de inspiration från den utomeuropeiska konsten  
ex. afrikanska masker, mönster 
 
Isaac Grünevald = (1889-1946) Sverige.  Studerade konst i Paris hos  den kända konstnären 
Henri Matisse. Grünevald arbetade även med scenografi, väggmålningar samt som lärare 

 
 
Vera Nilsson = (1888-1979) Sverige. Konstnär inspirerad av bla. Vincent van Goghs verk. 
Vera skildrar det öländska landskapet, sin dotters barndom och var engagerad i freds- och 
miljöfrågor. 

 
 
Sven Erixson = (1899-1970) Sverige.   
Konstnär vars bilder präglades av berättarglädje och spontanitet. Ett vanligt motiv kunde 
vara ett myllrande folkliv i Stockholm 

 
 
 
 



 
Vincent van Gogh = (1853-1890) Nederländerna 
Vincent växte upp i en prästgård och arbetade till en början som predikant.  
Han hade ingen framgång och påbörjade istället en konstnärsutbildning. 
1886 flyttade Vincent till Paris och sin bror Theo som var anställd som konsthandlare. 
Till Theo skrev Vincent många brev under som finns bevarade än idag. 
I Paris studerade Vincent konst och blev inspirerad av Japanska träsnitt. Han blev även 
bekant med andra konstnärer och började snabbt utveckla sitt måleri. 
Snabbt och ljust måleri med tydliga penseldrag blev ett kännetecken för Vincent. 
1888 Levde Vincent tillsammans med konstnären Paul Gauguin i Arles, Frankrike. 
Under ett bråk skar Vincent av sig sin öronsnibb och var tvungen att omhändertas. 
Vincent las på egen begäran in på nervhem och många av motiven under denna period 
kommer därifrån 
1890 sköt Vincent van Gogh sig själv under en depression och avled kort därefter. 

 
 
Edvard Munch = (1863-1944) Norge. Målare och grafiker 
Hade ett nära förhållande med föräldrar, syskon.  
Vanliga motiv: Död, olycka, sjukdom, kärlek 

 
”Skriet” = 1893 Uttrycker ångest, utsatthet. Han använder starka, flammande färger och 
linjer i målningen.  
 

 
”Vampyr och Madonna” = (1893-94) Färger förstärker stämningar i bilden. 
 



POINTILLISM = Lägger färg på duken i små prickar utan att låta den blandas. När man 
betraktar målning på avstånd ser det ut om färger smälter samman till en blandning 

 
 
Georges Seurat = (1859-91) fransk målare. Utvecklade måleriet med utgångspunkt i fysikens 
optiska färglära. 

 
 
 
”En söndagseftermiddag på ön La Grande Jatte” (1884-86) Utvecklar prick form på 
färgklickar 

 
 
 
Divisionism = Delar upp färg i små avgränsande klickar 

 
 
 



 
 
 


