VELKOMMEN

Edvard Munch bodde på Skrubben i Kragerø fra 1909
til 1915. I Kragerø opplevde han en av sine mest
intenst kreative perioder. Han ble inspirert av
menneskene og naturen rundt seg til å skape
blant annet hovedverkene Solen og Historien.
Dekorative reproduksjoner av disse og ti andre
av Munchs Kragerømotiver er nå å finne langs en
skiltet rute, I Edvard Munchs fotspor. Bildene med
forklarende tekster om når og hvordan bildene er
blitt til, viser deg hvor Munch sto og malte sine
berømte bilder. Mange av områdene er uforandret
fra Munchs tid, mens andre ikke er til å kjenne
igjen. En del av Munchs utvalgte maleriske motiver
er viktig dokumentasjon av Kragerøs kulturhistorie,
som for eksempel Den gule tømmerstokken
og Arbeidere i sne.
Vandringen går gjennom strøk og gater som man
vanligvis ikke oppsøker som turist, noe som kan gi
et nytt blikk på byen vår. Kunstneren viser vei til sitt
hjemsted på Skrubben og nærområdet rundt, hvor
de fleste av bildene hans ble til. Han gikk gjerne
turer opp i heiene bak byen for å trekke frisk luft og
få oversikt, og vi inviterer deg med på den samme
opplevelsen.
Velkommen til en lærerik og opplevelsesrik vandring i Munchs fotspor! Turen tar cirka halvannen
time med pauser ved bildene om du velger å gå
hele runden.
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