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Sari Kuuva

HULLUUDEN SAIKEITA EDVARD MUNCHIN
TAITEESSA JA ELAMASSA

Vincent van Goghin ja Salvador Dalin rinnalla Edvard Munch
(186371944) 0n yksi niista kuvataiteilijoista, joiden yhteydessa 0n
eniten keskusteltu hulluuden problematiikasta. Munch tunnetaan
parhaiten Huuto-aiheestaan, josta 0n muodostunut vahitellen kult-
tuuri-ikoni i kuva modernin ihmisen ahdistuksesta (esim. Heller
1973, 67799; Lund 2000, 204:1).1

Munchin ja hulluuden suhdetta 0n kasitelty monissa yhteyksis—
sa, seka tieteellisesti etta kaunokirjallisesti, kuten myés lukuisis—
sa elamakerroissa. Munchin taidetta ei voi taysin ymmartaa tutus—
tumatta hanen elamakertaansa , siksi samat elamakerralliset fak-
tat toistuvat yha uudestaan hanen taidettaan kasittelevassa kirjalli-
suudessa. Silti 0n tarkeaa pysytella tietoisena siita, etta myés kuva
Munchin henkiléhahmon ja erilaisten hulluuksien suhteesta 0n tie-
tyn aikakauden kulttuurinen representaatio.

Munchin mahdollisesta hulluudesta keskusteltiin avoimesti jo
hanen elinaikanaan. Taiteilij an isa, laakari Christian Munch oli us-
konnollisesti kiivas, ja taiteilij a pelkasi perineensa hanelta ”hulluu-
den siemenet”. Seka Edvard etta hanen sisarensa Laura karsivat
psyykkisista ongelmista ja olivat ajoittain sairaalahoidossa. (Esim.
Muller-Westermann 2005, 1047106; Prideaux 2005/2007, 33, 37,
94, 105, 132, 151, 153, 228.) Taiteilija oli erittain kiinnostunut hul-
luusteemasta _] a teki taiteilijana vierailuita psykiatrisiin sairaaloihin
1800-luvun lopulla. Vierailuj ensa yhteydessa taiteilija kehitti uusia
visuaalisia tekniikoita kuvatakseen minuuden murtumista. Han ka-
sitteli hulluuden tematiikkaa myés teksteissaan. Munchin ymparille
rakentunutta taiteilijamyyttia 0n alettu tietoisesti purkaa vasta vii-
me vuosikymmenina. On herannyt epailyksi'a, etta taiteilija itse oli-
si pyrkinyt vahvistamaan kasityksia taiteensa J a hulluuden suhtees—
ta. 180071900-lukujen vaihteessa luovuuteen liittyva hulluus nayt-
taytyi positiivisena ilmién'a, takeena taiteen originaalisuudesta ja
kiinnostavuudesta. (esim. Heller 2006, 17733.)



Kuva 1. Edvard Munch, Huuto, 1893.

Munchin taiteen yhteydesséi V0i siis pohtia monentyyppisiéi
”hulluuksia” i geneettisestéi hulluudesta erilaisiin psyko—fysiologi-
siin ongelmiin ja lopulta kulttuurisesti hyVéiksyttyyn romanttiseen
hulluuteen, joka liittyy pikemminkin taiteeseen ja luovaan toimin-
taan kuin psykiatriaan (Kuuva, 2010b, 168). Artikkelissa analysoin
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tarkemmin néiitéi erilaisia hulluuden tyyppejéi Munchin taiteen ja sii-
hen liittyVéin kirjallisuuden yhteydesséi. Kéisittelen myés Munchin
tapoja esittéiéi hulluutta kuVissaan ja teksteisséiéin, ja esittelen nii-
téi Visuaalisia ja tekstuaalisia piirteitéi, joita héin liittéiéi aihepiiriin.
Aineistoani ovat Munchin omat hulluusteemaan nivoutuvat kuvat
ja tekstit sekéi aihetta kéisittelevéit aikaisemmat tutkimukset. Vaik-
ka HutitO-aihe 0n dominoinut aikaisempaa keskustelua Munchin ja
hulluuden suhteesta, pyrin tekstisséini laajentamaan Munchin tai-
teilijakuvaa ja tuomaan esille myés héinen muita taiteellisia teemo—
jaan, jotka tavalla tai toisella liittyvéit hulluuden aihepiiriin.

Artikkelissani hulluus kéisitteenéi rinnastuu lankavyyhteen. Ana-
lyysini pohjautuu Mieke Balin teokseen Travelling concepts in the
humanities. A rough guide (2002), jossa h'ein esittéiéi ajatuksen, ettéi
kéisitteet ovat tyévéilineitéi ihmisten Véilisesséi vuorovaikutuksessa.
Koska kéisitteet matkustavat esimerkiksi historiallisten aikakau-
sien, tieteenalojen, akateemisten yhteiséjen ja tutkijoiden Véililléi,
luodaan niiden merkitykset aina uudestaan niitéi kéiytettéiesséi. (Bal
2002, 22755.) Artikkelissani hulluus 0n yléikéisite ja pyrin kuvaa-
maan, millaisia merkityksiéi kéisitteeseen 0n liitetty Munchin taiteen
yhteydesséi sekéi héinen omana aikanaan ettéi myéhemmin, taiteili-
jan eléméiéi ja tuotantoa kéisittelevéisséi tutkimuksessa. En siis mielléi
hulluutta méiéiritellyksi ja tarkkarajaiseksi kéisitteeksi, vaan pikem-
minkin langaksi, jossa erilaiset hulluuden séiikeet kietoutuvat yh-
teen. Kielikuvassa 0n kosketuskohtia Ludwig Wittgensteinin my6-
héiisfilosofian ajatuksiin perheyhtéléiisyyksistéi. Wittgenstein kirjoit-
taa aiheesta esimerkiksi seuraavaa:

Samalla tavalla muodostavat esimerkiksi lukulaj it perheen. Miksi sa-
nomine jotakin ”luvuksi”? Ehkéi siksi, ettéi silléi 0n 7 suora sukulaisuus
moniin asioihin, joita 0n téihéin mennesséi sanottu luvuiksi; ja néiin VOi-
daan sanoa, ettéi se saa epéisuoran sukulaisuuden muihin asioihin, joita
ikéiéin kuin nimitéiinme téilléi tavalla. Ja laajennamme luvun kéisitettéiln—
me kuten punomme lankaa kehréitesséimme séiikeen toiseen séiikeeseen.
Eikéi langan vahvuus Ole siinéi, ettéi jokin séiie kulkee langassa koko pi-
tuudeltaan, vaan siinéi, ettéi monet séiikeet ovat langassa péiéillekkéiin.
(Wittgenstein 1953/2001, 65766.)
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Kasitykscmme hulluudcsta riippuu siita, mista kohti leikkaammc
poikki hulluuden langan ja millaisia lcikkauskohdasta avautuVia
saikeita lahdemmc scuraamaan. Mikali katkaisemmc langan 1800-
ja 1900-1ukujen vaihtcen kohdalta, avautuu tarkastcltavaksemme
csimerkiksi luovan hulluuden saic, joka juontuu antiikista rcncs—
sanssin ja romantiikan kautta aina 2000-1uvulle saakka. 1800- ja
1900 -1ukujcn vaihtcessa tama saie kuitenkin yhdistyy esimerkiksi
luonnontietccllisecn kcskustcluun perinnélliscsta hulluudesta, ku-
tcn myés Munchin ja hancn aikalaistaitcilijoidensa kokemuksiin
crilaisista hulluuden muodoista ja pohdintoihin hulluuden ja taitecn
suhtccsta. (Ks. csim. Cordulack 2002, 49, 90; Kuuva 2010b, 1667
169; Runco 2007, 1177143, 2567258; Sussman 2007, 21724.) La-
hcstymistavassani on monia koskctuskohtia taman kirjan muihin
artikkcleihin, kuten Annastiina Makilan tutkimuksecn masennus-
kasitykscn muutoksesta ja Laura Piipon analyysiin aikalaishulluu-
den poetiikasta Jaakko Yli-Juonikkaan Neuromaanissa.

Munch ja hulluuden siemenet

Edvard Munch eli nuoruutensa Oslossa, silloiscssa Kristianias-
sa. 1800-luvun lopulla Kristianian kulttuuricl'amaa hallitsi Kristia-
nia-bohecmien piiri, jonka johtohahmo Oli Hans Jacger. Bohcemit
muun muassa vastustivat pervarillisia arvoja, kannattivat vapaata
rakkautta ja pyrkivat tuotannossaan kuvaamaan elamaansa sellai-
scna kuin $6 011 elctty. Kyseincn pyrkimys vaikutti myés Munchin
taitccsccn ja kirj alliscen tuotantoon. Vaikka Munch kuvaa claman-
kokemuksiaan paikoitellen hyVinkin avoimesti ja itscaan saéistelc-
matta, 0n kuitenkin muistettava, ettei suoraa vastaavuutta taitcilijan
ja hancn kirj oitustensa mina-kertojan voida Olcttaa. Monin paikoin
taitcilija yhdisti itsc koettua muidcn kokcmaan, kuten myés aika-
kaudcn tieteellisiin, taitecllisiin ja kirjallisiin tecmoihin. (Esim. Eg-
gum 1990/2000, 11721.)

Munch aloitti taitcilijauransa realistis-naturalistisen taidesuun-
taukscn valtakaudella. Pitkan ja tuotteliaan uran tchncen taitcilijan
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tuotannosta v0i 16ytéia piirteita, j0i11a 0n yhteyksia moniin eri tai-
desuuntauksiin i realismista impressionismiin, ekspressionismiin,
symbolismiin ja jopa surrealismiin. Munch kokeili tietoisesti eri-
laisten tekniikoiden ja variskaaloj en vaikutusta taiteelliseen ilmai-
suun. Han teki lukuisia versioita useirnmista aiheistaan i piirrok-
sia, rnaalauksia ja grafiikkaa. Lisaksi taiteilija valokuvasi ja hanel-
15 oh kirjallisia pyrkimyksiéi, mika kay ilmi muun rnuassa hanen
proosarunoistaan, kirjeistaan, paivakirjoistaan ja muistiinpanois—
taan. Munchin provokatiiviset aihevalinnat ja kokeilut taiteellisen
ilmaisun uudistarniseksi saivat usein jyrkan tuomion aikalaiskriiti-
koilta ja -y1eis61ta.

Munchin perhetausta vaikutti 01ee11isesti taiteilijan ajatuksiin ja
kokemuksiin mielen sairauksista. Edvardin isa, Christian Munch
01i laakari. Tuleva taiteilija 01i viisilapsisen perheen toiseksi nu0-
rin. Héinella oli ve1i Andreas ja sisaret Sophie, Laura ja Inger. Las-
ten aiti Laura Munch kuoli keuhkotautiin Edvardin ollessa nOin vii-
sivuotias. Samaan sairauteen menehtyi myéhemmin, 15-vu0tiaana
myés Edvardin sisar Sophie. Veli Andreaskin eli vain 30-vu0tiaak-
si. Kun Edvardin aiti 01i kuollut, ryhtyi aidin sisar Karen huolehti-
maan lapsista yhdessa heidan isansa kanssa. Isan kuoleman jalkeen
Edvardin sisar Laura joutui mielisairaalaan ja rnyéheinmin myés
Edvard itse hakeutui saamaan psykiatrista hoitoa (esim. Muller-
Westermann 2005, 1047106; Prideaux 2005/2007, 33, 37, 94, 105,
132, 151, 153, 228; Stang, 1977/1980, 31736). Edvardin lapsuu-
denperheestéi pisimman ja tasapainoisimman elaman e1i Inger, si-
sarussarjan nu0rin. Edvard Munch teki aiheesta Sukupuu muutamia
erilaisia versioita, jotka muistuttavat pikemminkin kuolemanpuuta
kuin elamanpuuta. Esimerkiksi vuosien 189071892 valille ajoite-
tussa piirroksessa Munchin sisarukset nayttéivat ikaan kuin kasva-
van oksista, jotka haarautuvat aidin ruumiista.2 Aitihahmon alapuo-
1e11a piirroksessa ovat perheen isan kasvot i kuin Aatamin paakallo
ristin juurella. Piirroksessa kuvattu sukupuu 0n sijoitettu kerrosta-
10n edustalle, jonka taustalta kohoavat kirkon tornit kohti taivasta.

Munch kasitteli perhetaustaansa seka kuvissaan etta teksteis—
saan. Yksi hanen yhteydess'aan tiheimmin siteeratuista fraaseista
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kuuluu scuraavasti: ”Sairaus, mielipuolisuus ja kuolema Olivat ne
mustat cnkelit, jotka olivat vartiossa kehtoni Vierelléi ja jotka ovat
sitten seuranneet minua léipi cléiméin”. Taiteilijan sanojen mukaan
héin olisi Ollut ilman eléiméintuskaa ja sairautta kuin ”laiva ilman
ruoria”. Iséinséi puolclta taiteilija katsoi perineenséi hulluuden ja iii-
tinséi puolelta kcuhkotaudin siemenct. (Munch: Stang 1977/1980,
24, 31, suom. Mikko Kilpi.) Edvardin iséi oli uskonnollisesti kii-
vas i taiteilijan mukaan mielenvikaisuuteen saakka (esim. Stang,
1977/ 1980, 31736). Sukurasituksen vuoksi Edvard pelkéisi hu11uut-
ta koko eléiméinséi aj an. Munchin usko perinnélliseen hu11uutccn1iit-
tyi vahvasti héinen aikakauteensa. Munch tunsi kohtalaisen hyVin

Kuva 2. Edvard Munch, Omakuva viinipullon kanssa, 1906.
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léiaketiedetta ja psykiatriaa laakari-isansa ja -Ve1jensa kautta. Myés
Pariisin ja Berliinin taiteilijapiireissa, joissa Munch Vietti aikaan-
sa 1800-1uvun lopulla, 01i laaketieteellisen koulutuksen l'apikéiynei-
ti 7 yksi keskeisimmista 01i Munchin puolalainen ystava Stanislaw
Przybyszewski. (Cordulack 2002, 15723, 90.)

Teoksessaan Edvard Munch and the physiology of symbolism
(2002) Shelley Wood Cordulack 0n kuvaillut 1800-luvun lopun
ajatuksia perinnéllisyydest'a. Esimerkiksi Charles Darwin, Herbert
Spencer, Ernst Haeckel, Friedrich Nietzsche, Przybyszewski, myés
kirjailijat, kuten Fjodor Dostojevski ja Emile Zola, kasittelivat pe-
rinnéllisyytta. Munchin haluttomuus menna naimisiin ja saada lap-
sia liittyi ajatukseen degeneraatiosta ja pelkoon, ettéi taipumus hul-
luuteen kasvaisi sukupolvi toisensa jéilkeen. Benedict-Augustin
Morel jaotteli vuonna 1857 degeneraation etenemista seuraavas-
ti: 1. sukup01Vi on lieVéisti heikkohermoinen, 2. sukup01Vi saattaa
karsia alkoholismista, erilaisista hermostollisista sairauksista, ku-
ten epilepsiasta tai hysteriasta, 3. sukupolVi 0n aktuaalisesti mieli-
sairas, 4. sukupolvi kasittaa muun muassa epamuodostuneet imbe-
sillit, ja lopulta koko sukulinja kuolee pois. (Cordulack 2002, 90.)
Munch saattoi arvella olevansa vaiheessa 2 , karsihan hanen sisa-
rensa hysteriasta ja taiteilija itse ajoittain esimerkiksi alkoholismis-
ta ja jopa kuvasi itseaan raVintolassa pullo seuranaan teoksessaan
Omakuva viinipullon kanssa (1906).3 Degeneraatioajatusta kuvaa
myés Munchin Sukupuu-aihe.

Myytti hullusta taiteilijasta alkoi rakentua Munchin ymparil-
le j0 hanen elinaikanaan. Vuonna 1895 psykologian t0ht0ri Johan
Schraffenberg niVOi luennossaan Munchin taiteen fyysiseen rappi-
00n ja perittyyn hulluuteen, ja keskustelu Munchin ja hulluuden
suhteesta jatkui seuraaVina vuosikyrnmenina. Munch loukkaantui
hulluussyytéksista verisesti ja puolusti itsea'an niita vastaan. (Cor-
dulack 2002 49; Prideaux 2005/2007, 1577158.) Munchin henkis-
téi tilaan 0n yritetty analysoida postuumisti Viela kuoleman jalkeen-
kin, etsimalla teoksista piirteita, jotka saattaisivat Viitata tiettyihin
psyykkisiin hairiéihin tai sairauksiin (ks. esim. Steinberg & Weiss
1954, 409423.) Kuolemansa jéilkeen Munch 0n monien muiden
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taiteilijoiden tapaan diagnosoitu esimerkiksi maanis—depressiivi-
seksi (ks. esim. Pietikéinen 2013, 265), mutta téiméi ei suinkaan ole
ainoa tulkinta. Monet diagnooseista 0n tehty taideteosten perus-
teella, ja diagnosoijina ovat usein toimineet muut kuin taiteentunti-
jat. Taiteellisen toiminnan suhdetta hulluksi leimautumiseen pohtii
myés Kirsi Heimonen téiméin kirjan artikkelissaan.

Neuroottisuuteen taipuvainen Munch kéirsi ajoittain avaran pai-
kan kammosta ja korkean paikan kammosta, mikéi ilmeni esimer-
kiksi huimauksena ja haluna kulkea silméit suljettuina ahdistavik-
si koetuissa paikoissa. Koska esimerkiksi vuoristomaisema ahdisti
Munchia, héin etsiytyi keséinviettoon merenrantamaisemiin. Liséik-
si taiteilija kérsi ajoittain aistien, erityisesti néik6-, kuulo- ja tunto—
aistin ylivireydestéi. Kausiluontoinen alkoholin suurkulutus toden-
néikéisesti ruokki téitéi ongelmaa. Hankalat eléiméinkokemukset, run-
sas péiihteiden kéiytté ja "juoppohulluuskohtaukset” ajoivat Mun-

Kuva 3. Edvard Munch, Melankolia, 1892.
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chin psykiatriscen hoitoon Kéépcnhaminassa vuosina 190871909.
(Esim. Prideaux 2005/2007, 2017202, 2457250.)

Teoksessaan Melankolia (190071901) Munch 0n kuvannut mic-
lisairaalahoidossa 011utta sisartaan Lauraa (csim. Cordulack 2002,
56757; Pridcaux 2005/2007, 191).4 Mclankolia 01i 1800-1uvun 10-
pulla tihcéisti kéiytctty psykiatrinen tautinimikc. Melankolia 01i sai-
raalloiscksi tulkittua alakuloisuutta, johon liittyi surua, pclkoa ja
Véisymystéi. Ilmiétéi jéiscnsivéit sekéi tiede ettéi taide. (Ks. esim. Tuo—
hcla 2008, 23729.) Taitcelliscen luovuutecn liittyvéinéi ilmiénéi me-
lankolialla 0n juurensa jo antiikissa, ja melankolialla 0n 011ut kes—
kcincn r001i esimerkiksi renessanssin ja romantiikan taidckéisityk-
scsséi. Yksi tunnctuimmista melankolia-aiheista 0n Albrcct Dure-
rin Melencolia I (1514). Aihe 0h suosittu myés symbolistitaitei-
lijoidcn keskuudessa ja Suomcssa aihctta 0n kéisitellyt esimerkik-
si Magnus Enckell. Munch tcki melankolia-aihcesta lukuisia versi-
oita. Osassa teoksista on kuvattu nuorukainen istumassa synkkéinéi
rantamaisemassa, noj aten péiéitéiéin kéisiinséi.

KuVissa on omacléiméikerrallisia séiikeitéi: Esimcrkiksi vuonna
1892 valmistuncen maalaukscn taustamaisemana 0n Asgérdstran-
din rantaviiva, jonka éiéirelléi Munch Vietti kesiéiéin ja koki eléiméinséi
cnsimméiisen suuren rakkauden.5 Etualan miehen piirteet muistut-
tavat Munchin ystéivéiéi Jappe Nielscniéi. Osassa Melankalia-teok-
sen versioista 0n kuvattu, kuinka etualan miehcn morsian 0n kar-
kaamassa merelle toisen michcn kanssa. Kuvassa sulautuu ainek-
sia Munchin emasta ja héinen ystéivéinséi Japen epéionnisista rakastu-
miskokemuksista. Munch 0n kuvannut rakastumista, mustasukkai-
suutta, crontuskaa, melankoliaa, ahdistusta ja kuolemantunnclmi-
aan Eldmdnfril'sisséidn, jota 0n pidetty taiteilij an péifsitcol<senrsL6 Eld-
mc'in riisi koostui sarjasta maalauksia, grafiikanteoksia ja taiteilijan
kirjoittamia tckstikatkclmia, eréiéinlaisia proosarunoja, joita Munch
asetti néiyttclyisséiéin esille kuVicnsa yhteyteen. (Ks. esim. Kuuva
2016c.)

Y6 Saint-Cloudissa -nimisesséi aihccssaan taiteilija 0n kuvan-
nut melankolisia tuntojaan iséinséi kuoleman jéilkeen.7 Edvardin iséi
ku01i ylléittéien nuoren taiteilijan Pariisin-matkan aikana ja taitei-
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Kuva 4. Edvard Munch, Y0" Saint-Cloudissa, 1890.

lija koki, ettéi heidéin Véililleen jéii selvittéiméittémiéi asioita, kuten
ristiriidat iséin porvarillisen ja uskonnollisen maailmankatsomuk-
sen ja Edvardin vertaisikseen kokemien Kristiania-boheemien ar-
Vomaailman Véililléi. Pohjimmiltaan iséiéinséi vastaan kapinoiva Ed-
vard oli syVéisti uskonnollinen, mutta pyrki kuitenkin ajoittain mel-
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k0 epékonventionaalisestikin sovittamaan yhteen vanhemmiltaan
perimiéiéin uskonnollisia aatteita ja aikakautta hallitsevaa kehitys—
oppia ja materialismia (ks. esim. Kuuva 2016b; Kuuva 2017). Yksi
héinen taiteensa keskeisistéi tausta-aatteista Oli Haeckelin kirjoituk-
sista omaksuttu kristallisaatio—oppi i ajatus, ettei sielu kuole, vaik-
ka aine muuttaakin muotoaan. Kyseinen ajatus oli téirkeéi Edvar-
dille, joka 01i kokenut eléiméisséiéin suuria menetyksiéi. (Corculack
2002, 94796; Gilman 2006, 66; Kuuva 2016a, 9714; Kuuva 2017.)
Munch kéisitteli tuotannossaan sekéi kokemuksiaan léiheistenséi kuo—
lemasta ettéi kuolemaa yleisemméilléi tasolla. Munchin aihe Kuole-
ma sairashuoneessa liittyy kokemukseen héinen sisarensa Sofien
kuolemasta.8 Kuvassa kukin perheenjéisenistéi reagoi tilanteeseen
omalla tavallaan. Keskeistéi 0n, etteivéit perheenjéisenet tue surus—
saan toisiaan, vaan kukin néiyttéiéi vajonneen omaan todellisuuteen-
sa ja yrittéiéi J Opa Véiltelléi muiden kohtaamista. Ainoastaan téiti Ka-
ren kumartuu teoksessa kohti nojatuolissa istuvaa Sofieta. (Ks.
esim. Beller 2006, 3097310.) Teoksessa Kuolema ja [apsi (1899)
taiteilija on kuvannut kokemuksiaan oman éiitinséi kuolemasta.9
Teoksen etualalla lapsi yrittéiéi torjua tapahtuneen kaikin mahdolli-
sin tavoin, kéiéintéien kuolleelle éiidille selkéinséi ja peittéien korvan-
sa késillééin. Tyt6n asennossa ja asemoinnissa kuvaan 0n yhteyksiéi
Munchin Huuto-aiheeseen.

Huuto ja sen variaatiot

Huudon saavuttama aserna kulttuurisena ikonina liittyy siihen, ettéi
$6 on tulkittu kuvaksi modernista ahdistuksesta (esim. Heller 1973,
67799; Lund 2000, 20411). Munchin tulkinnassa ahdistus ei néiyt-
téiydy J onkin ulkoisen kohteen aiheuttamana, vaan ihminen pikeIn-
minkin projisoi oman tunnetilansa ympéiristéén. Kyse on synesteet-
tisesta, néién J a kuulon yhdistéivéistéi kokemuksesta. Munch kehitte-
li Huudon tunneilmaisua vuosikausia ja teki teoksesta lukuisia ver-
sioita , piirroksia, maalauksia ja grafiikkaa. Vaikka lopputulosta
0n usein pidetty esimerkkinéi esiekspressionismista, kyse ei ole siis
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spontaanista tunneryopsahdyksesta, vaan kuvakokonaisuus on crit-
tain huolellisesti suunniteltu. Huuto-kuvia edeltaV'at erilaiset proo-
sarunot Huudosta, joiden yksityiskohdissa on vaihtelua. Eri versi-
ot tekstista osoittavat, etta taiteilijalla oli pyrkimys luoda taiteelli-
sesti ehea teksti. Viimeisin versio tekstista vuodelta 1928 on seu-
raavanlainen:

Olin kavclemassa tieta pitkin eraéinéi iltana i kaupunki ja vuono ala-
puolellani. Olin Véisynyt ja sairas , Scisoin ja katsoin vuonon ylitsc.
Aurinko laski i pilvet muuttuivat punaisiksi i veren Varisiksi. Tun-
sin huudon kulkevan luonnon léipi. Luulin kuulevani huudon. Maalasin
taman kuvan i maalasin pilvet oikean vercn Varilléi. Véirit huusivat.”
(Munch: Storm Bjerkc 2008, 33, suom. Sari Kuuva.)

Munchin ymparille rakentunutta taiteilijamyyttia on tietoisesti alet-
tu purkaa vasta Viime vuosikymmenina. Artikkelissaan ”Could
only have been painted by a madman, or could it?” (2006) Reinhold
Heller pohtii, olisiko Munch, joka koko elamansa pelk'asi geneet-
tista hulluutta, kirjoittanut tekstin ”Kan kun vaere malt af en gal
mand!” J’Voi olla vain hullun ihmisen maalaama” tunnetuimman
teoksensa Huuto (1893) yl'areunaan. Hellerin mukaan Munch itse
ymmarsi teoksensa uniikkiuden ja pyrki lisaamaan teoksensa kiin-
nostavuutta Viittauksella hulluuteen. (Heller, 2006, 17731.) Mika-
li teksti todella on Munchin omaa kasialaa, ei mainittu hulluus to-
dennakoisesti Viittaa perinnolliseen hulluuteen, vaan pikemminkin
renessanssista periytyvaan romanttiseen kasitykseen hulluudesta,
joka liittyy taiteelliseen luomistyohon ja on originaalisuuden edel-
lytys. Kuten Cordulack on todennut, kirj oituksissaan Munch nayt-
tag vahVistavan aikakaudelle tyypilliset uskomukset, etta taide on
hermostollisen epajarjestyksen ja herkistyneiden aistimusten tuo-
tetta, J a etta taiteellinen luovuus auttaa purkamaan henkista painet-
ta (Cordulack 2002, 12).

Verrattaessa Huuto-maalauksen kahta eri versiota toisiinsa kay
ilmi, etta niiden yksityiskohdissa on selkeita eroja. Varhaisempi
maalaus on valmistunut vuonna 1893 (ks. KUVA 1) ja myohempi
on ajoitettu vuodelle 1910.10
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Kuva 5. Edvard Munch, Huuto, 1910?

Keskeisin em on, ettéi myéhéiisemméisséi maalauksessa sillalla
seisovalla ihmishahmolla ei ole pupillej a, mikéi aikaansaa voimak-
kaamman vaikutelman siséiisestéi kokemuksesta. Varhaisemmassa
teoksessa hahmo néiyttéiéi ikéiéin kuin katsovan sillalla edesséiéin 016-
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vaa kohdetta. Téistéi syystéi varhaisempi teos kuvaa pikernminkin
pelkoa, jolla 0n ulkoinen kohde, kuin ahdistusta, jonka léihteenéi 0n
oma ulkomaailmaan heij astuva ja sitéi muokkaava siséiisyys. Humo-
aiheen ilmaisussa keskeistéi 0n suorien ja kaareVien ViiVOj en kohtaa-
misesta syntyvéi huimausvaikutelma. Viime kéidesséi Himto kuvaa
pelkoa ornien rajojen ja oman identiteetin katoamisesta ja sulautu-
misesta luontoon. Aiheelle 0n esitetty lukuisia ver’tailukohtia sekéi
oman aikansa taiteesta ettéi kirjallisuudesta, kuten myés esimerkik-
si Darwinin kuvauksille tunteiden ilmaisemisesta teoksessaan The
Expression of the Emotions in Man and Animals (1872). Selkei-
den esikuvien sijasta 0n léydetty samankaltaisuuksia aikalaistaitee-
seen. Munchin ahdistuskuvauksessa on kyse erilaisista 1800-1uvun
lopulla kehkeytyméisséi 011eista ideoista ja muodoista, jotka taiteilija
onnistui yhdistéiméiéin yhtenéiiseksi ilmaukseksi. (Heller 1973, 587
86; Kuuva 2010a, 1707184; Storm Bjerke 2008, 13755.)

Munchin Huudoila on 011ut voimakas vaikutus myéhempéiéin tai-
teeseen, erityisesti saksalaisen Die Briicke -ryhméin kautta. Kuvas-
ta 0n tehty myés lukemattomia karikatyyreja ja sitéi 0n hy6dynnet-
ty mainonnassa. Huudon tunneilmaisua ovat hy6dyntéineet monet
myéhemméit taiteilij at omassa tuotannossaan. Tunnetuimpien Hutt-
to-versioiden joukkoon kuuluu ehdottomasti Andy Warhollin Hutt-
to-grafiikka 1980-1uvu1ta. Warholin Huuto-Versiot ovat huomatta-
vasti liséinneet Munchin teoksen tunnettuutta ja sen siteeraamista
populaarikulttuurissa. HLmtoa 0n uusiokéiytetty populaarikulttuu-
rissa lukemattomissa erilaisissa yhteyksisséi ja sen avulla on yri-
tetty myydéi kaikkea mahdollista pelikorteista heijastimiin, solmi-
oihin ja wc-paperiin. Yksi kiinnostavimmista esimerkeistéi 0n huu-
tava versio Hello Kitty -hahmosta. Tisséi yhteydesséi ajatus huudon
siséiisyydestéi korostuu, koska kissahahmolta puuttuu suu. Myés 1u-
kuisat nykytaiteilijat, kuten Marina Abramovic, Andres Serrano,
Tracey Emin, ja Guy Denning ovat versioineet Huuto-teosta ornia
tekniikoitaan hyédyntéien (ks. esim. Kuuva 2013, 46751; Kuuva
2016c; Lyngstad Nyaas 2013, 3643, 1217127; Pahlke 2005, 168i
169; Pettersson 2013, 9727).
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Kokemuksia ja kuvia sairaaloista

1800- ja 1900 -1ukujen vaihteessa Munch matkusti paljon ja oleili
pitkiéi aikoja etenkin Ranskassa ja Saksassa. Vuosina 1896797 héin
Vieraili taiteilijana pariisilaisissa sairaaloissa ja mielisairaaloissa ja
tutustui niiden léiéikéireihin ja psykiatreihin. Munch on myés kuvan-

Kuva 6. Edvard Munch, Perinnéllisyys, 1897.
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nut osaa néiistéi tuttavuuksiaan, muun muassa Marcel Réjan (pseu-
donyymi nimelle Paul Meunier) ja Paul Contardin. Léiéikéireiden li-
séiksi Munch oli kiinnostunut sairaaloista potilaineen. Eréis anonyy-
mi potilas lapsineen esiintyy Munchin Permn(31111?n-aihccssa.ll

Aihecseen liittyvéin tekstinséi yhteydesséi taiteilija pohtii, kuin-
ka tulisi kuvata todellista itkua kéiyttéicn esimerkkinéiéin naista, jon-
ka héin Oli néihnyt Pariisissa sukupuolitautien osastolla, sairas, heti
syntyméistéiéin kuolemaan tuomittu lapsi sylisséiéin. Munch halusi
kuvata tilannetta kaunistelematta, juuri sellaisena kuin sen oli néih-
nyt. KuVien asetelmassa 0n sclkeitéi yhteyksiéi perinteiscen madon-
nakuvastoon, mutta perinteinen aihe 0n nivottu aikalaisaatteisiin,
muun muassa kehitysoppiin. (Kuuva 2016a, 11713; Kuuva 2016b.)
Kyse 0n symboleiden metabolismista, pcrinteisen kuvaston ja uu-
sien aatteellisten aineksien risteémiscstéi, mikéi oli tyypillistéi sekéi
Munchin taiteelle ettéi symbolistiselle taiteelle yleiscmminkin (Kuu-
Va 2010b). Munchin kuva syfiliksen runtelemasta lapsesta muistut-
taa aikakauden léiéiketieteellisiéi kuVia sairastuncista ihmisistéi, joita
Munch oli saattanut néihdéi paitsi kirjallisuudessa, myés Vierailles-
saan sairaaloissa ja léiéiketieteen museoissa. (Cordulack 2002, 907
96; Morehead 2007, 480493.)

Taidehistorioitsija Allison Moreheadin mukaan Munchin kiin-
nostus hulluusteemaan néikyy j0 héinen rulettiaiheisissa maalauk-
sissaan vuosilta 1891792. Morehead 0n tutkinut, millaisista Visu-
aalisista piirteistéi Munchin kuva hulluudesta koostuu. Teoksessa
Naiset sairaalassa (1897) Munchin kuvaamien naispuolisten mie-
lisairaalapotilaiden yhteydesséi korostuvat esimerkiksi hahmojcn
alastomuus, etukumara asento, kehon osien epésuhta, ihon clotto—
muus ja katseen siséifsinpéiinkéifsintyneisyys.12 Micspuolisia mielisai-
raalapotilaita Munch ei ole kuvannut. Miehincn hulluus néiyttéiy-
tyy Munchilla toisin taVOin, csimerkiksi peliriippuvuutena ruletti-
kuVien yhteydesséi ja voimakkaina kokemuksina mustasukkaisuu-
desta.l3 (Morchead 2007, 372493; Morehead 2013.) Munchin hul-
luuskuVien sukupuolittuncisuus kettoo kenties jotain oleellista sekéi
Munchin aikakaudcsta ettéi taiteilijan omista sukupuolikéisityksis—
téi. Hieman myéhéisemméisséi versiossa mielisairaala-aiheesta eli
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Mielisal'raS-nirnisesséi litografiassa (1908709) nainen 0n asetettu
kommunikoimaan oman varjonsa kanssa.l4 Teoksella on yhteyksiéi
Munchin muuhun tuotantoon, esimerkiksi aiheeseen Puberteetli,15
jossa varjoilla, minéin seuralaisilla 0n keskeinen r0011, ja se sijoittuu
ajankohtaan, jolloin taiteilija itse oli potilaana psykiatrisella klini-
kalla Kéépenhaminassa.

Munchin péiéityminen mielisairaalahoitoon liittyy taiteilijan
180071900 -1ukujen vaihteessa kokemaan henkilékohtaiseen krii-
siin. Munch tutustui Tulla Larsenin vuonna 1897. Tulla halusi nai-
misiin Edvardin kanssa, mutta Edvard halusi omistautua taiteel-
leen. Néiistéi aineksista kehkeytyi dramaattinen parisuhde, jonka ai-
kana taiteilija esimerkiksi pakeni Tullaa halki Euroopan. Suhdetta
hankaloitti Edvardin henkinen ja taloudellinen riippuvaisuus Tul-
lasta. Vuonna 1902 pariskunta selvitteli Véilejéiéin Asgfirdstrandis—
sa ja péiéityi ampumavéilikohtaukseen, jonka yksityiskohdista ei ole
téiyttéi varmuutta. Lopputuloksena oli muun muassa Munchin haa-
VOittunut kéisi, traumat ja syvenevéi naisviha. Ampumiseen péiéitty-
nyttéi parisuhdetta seurasi muun muassa alkoholin suurkulutusta,
vainoharhaisuutta ja ahdistuskohtauksia. Edes Munchin taiteelli-
nen menestys ja léipimurto Saksassa 1800- ja 1900-1uvun vaihtees-
$21 61 estéinyt héinen eléménséi kriisiytymistéi.1900-1uvun alkupuolel-
1a Munch kéisitteli teoksissaan jatkuvasti epéionnistunutta suhdet-
taan Tullaan. Esimerkkejéi néiistéi teoksista ovat Leikkauspdyda'lla
(1902703), Omakuva helvetissa' (1903) ja Marat ’n kaolema (1906i
07).16 Munchin henkinen kunto heikkeni jatkuvasti ja héin kéirsi
muun muassa hallusinaatioista ja halvausoireista. (Esim. Mfiller—
Westennann 2005, 737109; Prideaux 2005/2007, 1767264.)

Taiteilija matkusti Kéépenhaminaan elokuussa 1908 ja huoli-
matta pelostaan joutua mielisairaalaan hakeutui lopulta itse tohto-
ri Jacobsonin klinikalle Emil Goldsteinin avustuksella. Munchin
diagnoosina oli dementia paralytica, tuloksena alkoholimyrkytyk-
sestéi. Nykydiagnoosi olisi 011ut todennéikéisesti akuutti psykoosi.
Jacobson ei 011ut edelléikéivijéi psykiatrian saralla, vaan pikemmin-
kin noudatti hoidossaan perinteisiéi linjoja. Héin oli Opiskellut K66-
penhaminan liséiksi myés Lontoossa ja Pariisissa ja 011ut oppilaa-
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Kuva 7. Edvard Munch, Omakuva helvetissc'i, 1903.

na esimerkiksi kuuluisan Jean-Martin Charcot’n luennoilla. Jacob-
son oli hoitanut myos tanskalaiskirjailija Amelie Skramia, joka oli
kéirsinyt hallusinaatioista, unettomuudesta ja itsemurhatendensseis—
téi. Munch oli onnekas siinéi suhteessa, ettei Jacobson diagnosoinut
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héintéi esimerkiksi syfiliksen kantajaksi tai yksinkertaisesti ”hulluk-
Si”, vaan ymméirsi, ettéi kyse 0n alkoholin liikakéiytén aiheuttamista
ongelmista. Munch itse selitti tilaansa huonoj en hermoj ensa ja trau-
maattisten kokemustensa kautta. Aluksi taiteilijalle méiéiréittiin t0-
taalista lepoa ja vahvoja unilééikkeitéi. Munch Vietti séinkypotilaana
useita Viikkoja, alkoholi ja tupakka olivat kiellettyjéi ja ravitsevan
ruokavalion avulla pyrittiin saamaan ”rasvaa hermojen ympéirille”.
Esimerkiksi herkistéi hermoista, hermokohtauksista ja hermoj inni-
tyksen liennyttéimisestéi puhuttiin paljon 180071900-lukujen vaih-
teessa. (Cordulack 2002, 4042; Prideaux 2005/2007, 2457257.)

Lepovaiheen jéilkeen taiteilija sai hierontaa useita kertoja péii-
Véisséi. Tavoitteena 0h palauttaa tunto osittain halvaantuneeseen jal-
kaan. Liséiksi tarj 011a oli kylpyj ii, valokylpyjéi ja ”elektrifikaatiota”.
Munch teki karikatyyrin, jossa kuvasi itseéiéin saamassa séihkéhoi-
toa. Kuvaan 0n liitetty teksti: ”Tohtori Jacobson séihkéistéiéi tunnet-
tua maalaria Munchia ja tuo positiiVista miesenergiaa ja negatii-
Vista naisenergiaa héinen hauraisiin aivoihinsa.” (Ks. esim. Muller-
Westennann, 2005, 104; Prideaux 2005/2007, 2457250.) Jacobso-
nin klinikalla Oli myés ystéivéillisiéi sairaanhoitajia, joilla 0h ilmei-
sen suuri merkitys toipumisprosessin kannalta. Klinikkaj aksolta 0n
séiilynyt valokuVia, jossa hoitajat poseeraavat kameralle Munchin
teoksissaan kuvaamien naisten tapaan.

Munch oli Jacobsonin klinikalla vuosina 190871909. Klinikal-
1a Munchin huone 0h muutettu studioksi, jonka seinilléi Oli lukuisia
maalauksia, printtejéi, piirroksia ja valokuvia. Taiteilija alkoi teh-
déi sairashuoneessaan piirroksia, grafiikkaa ja maalauksia. Véihitel-
len héin alkoi myés liikkua ulkosalla ja Vieraili usein eléiintarhassa,
joka oli sopivan kéivelymatkan péiéisséi. Eléiintarhassa Munch teki
eléiintutkielmia, joita hyédynsi Jacobsonin klinikalla toteuttamas-
saan Alfaja Omega -pr0jektissa. Klinikalla ollessaan Munch maa-
lasi myés omakuvan ja muotokuvia tohtori Jacobsonista.l7 Hoito-
jaksonsa aikana Munch teki kiinnostavia teknisiéi kokeiluita muun
muassa Véirien ja Viivatekniikan suhteen. (Ks. esim. Muller-Wester-
mann 2005, 1047106; Prideaux, 2005/2007, 2457264.)
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Kuva 8. Edvard Munch, Omakuva klinikalla, 1909.

Alfa ja Omega parodiana Elé'mé'nfriisistéi

Jacobsonin klinikalla, vuosina 190871909 Munch tyésti myés teos—
kokonaisuutta AZfaja Omega.18 Teokseen siséiltyy Munchin kirjoit-
tama lyhyehké teksti, eréiéinlainen satu maailman ensimméiisistéi ih-
misistéi, ja tekstin graafinen kuVitus. Alfaja Omega siséiltéiéi 22 lito-
grafiaa ja litografiasarjaan myéhemmin liitetyn tekstuaalisen osuu-
den, joka oli tarkoitettu avaamaan kuVien merkityksiéi. Teksti 0n
fragmentaarinen, mutta yhtenéiinen tarina, jossa 0n selkeéi alku, jat-
kumo ja loppu. Kiinnostavaa 0n erityisesti se, ettéi teos néiyttéiéi pa-
rodioivan Munchin péiéiteosta, Eldmc'infi‘iisid. (Bucchart 2013, 377
47; Mfiller-Westermann 2005, 1047106; Prideaux 2005/2007, 2457

Nykykulnuuri 125 68



264; W011 2013, 69782.) Munch itsekin mielsi Alfim ja Omegan
eréiéinlaiseksi parodiaksi Eldmc'infiiisistd (esim. W011 2013, 76). Hi-
nen mukaansa tyé oli tarkoitettu kertomukseksi naisen pahuudes—

EDVARD MUNBH:
ALFAOGOMECA

IE UTHUGRMIERogfler?V16NmER\ 1E TRYKNINEI'EIO UH.
20 ExPLPMJAPAN \ SEXPL.p=,1&RAA CARTON

25 ”PL. pom. HV1 D CARTO N \

Kuva 9. Edvard Munch, Alfaja Omega." kansi/mva, 1908709.
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ta. Teknisesti ja tyylillisesti Alfa ja Omega -te0ksia ei 01e pidetty
erityisen kiinnostavina, vaan niita 0n lahestytty pikemminkin tari-
nan nakékulmasta ja tarkastellen kuVien suhdetta Munchin muuhun
tuotantoon. Alfa ja Omega -kuVissa 0n selkeita yhteyksiéi esimer—
kiksi aiheisiin Kaksi ihmista', Melankolia j a Huuto.19

Tarinassa Alfa ja Omega rakastuvat toisiinsa ja katselevat yh-
dessa kuutamomaisemia, kunnes naispuolinen Omega tylsistyy ja
alkaa solmia suhteita saaren elainten kanssa, mikéi synnyttaéi saarel-
1e monenlaisia sekasikiéita. Lopulta Omega tylsistyy téihankin puu-
haan, pakenee saarelta ja jattaa melankolisen Alfan suremaan yk-
sin rannalle. Melankoliaa seuraa ahdistus, kuten Elamanfriisissa-
kin. Lopulta Omega palaa saarelle ja tarina péiéittyy traagisesti Ome-
gan kuolemaan. (Ks. esim. Munch 2013, 887129.) AZfaja Omega
0n ainoa Munchin elinaikanaan julkaisema teksti ja siinéi mielesséi
merkityksellinen.

Munchin teoksen 0n tulkittu kasitelleen myyttisia aiheita taitei-
lijan henkilékohtaisilla kokemuksilla héystettyina. Lisaksi kerto—
musta 0n luettu hyékkayksenéi boheemia rakkautta ja naisten m0-
raalista rappiota vastaan. Tasta perspektiivistéi teos néiytt'aytyy syn-
tyajankohtaansa nahden vanhanaikaisena, 1800-1uvun 10pun tun-
nelmia heijastavana.

Elin Kittelsen 0n esitelmasséian ”Myth of 1910, Rereading Alfa
and Omega” todennut Alfan ja Omegan, kahden ensimm'aisen ih-
misen tarinan muistuttavan Aatamin ja Eevan tarinaa, mutta sisal-
tavan yhteyksiéi myés Ilmestyskiiy‘aan. Omegan henkiléhahmolle
0n 0minaista transgressivinen kéiytés, tylsistyneisyys, levottomuus,
ja eksistentiaalinen tyhjyys. Tasséi mielessa teoksella 0n yhteyksiéi
Immanuel Kantiin ja Seren Kierkegaardiin, 1900-1uvun kirjallisuu-
teen ja keskusteluun Edenin tylsyydesta. Kuten Kittelsen toteaa,
myytit 0n mahdollista néihd'a joustavina narratiivisina rakenteina,
joita voidaan hyédyntéia eri aikakausien erilaisissa tarpeissa. Kittel-
senin tulkinnan mukaan Munchin Alfaja Omega néiytt'aytyy moder-
nistisena myyttina, joka heijastaa omaa aikaansa, maailmaa Darwi-
nin, Freudin ja Nietzschen jalkeen. Kyse on irrationaalisen, brutaa-
lin ja kaoottisen yhteiskunnan kuvasta. (Kittelsen 2013.)
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Tohtori Jacobson, joka Oli ehdottanut ty6n tekemista Munchille,
piti lopputulosta sairaana ja pyysi taiteilijaa tuhoamaan sen, mut-
ta Munch itse oli ty6h6nsa tyytyVainen. Munch tunsi jonkinasteis—
ta ep'aluottamusta Jacobsonia kohtaan ja epaili, etta tohtori halusi
hy6ty'a tunnetusta potilaastaan. (Esim. Prideaux 2005/2007, 258i
264.)

Kiinnostavaa Munchin AZfaja Omega -pr0jektissa 0n erityises—
ti se, etta klinikalla ollessaan Munch n'aytti ottavan tiettya etaisyyt-
ta aiempaan tuotantoonsa ja tarkastelevan sita kriittisesti, jopa iro-
nisesti. Parodian tekeminen omasta paateoksesta 01i todennakéises-
ti haasteellista, mutta katkeruuden purkaminen kirjallisin ja Visu-
aalisin keinoin saattoi 011a hyVinkin terapeuttista. Joka tapaukses—
sa oleskelu K66penhaminan klinikalla 01i keskeinen kaannekohta
Munchin elamassa. Sairaalakokemuksensa jalkeen Munch matkus—
teli edelleen ja piti kansainvalisia nayttelyita, mutta alkoi Vahitellen
vetaytya yh'a tiiViimmin 0miin Oloihinsa, ensin Krageréén, my6-
hemmin Ekelyyn. Lopulta Munch hyVaksyi Vieraikseen vain har-
VOja ihmisia, omistautui taysin taiteelleen ja maalasi paljon, muun
muassa omakuVia.

Lopuksi

Munch tarkkaili jatkuvasti sisaista ja ulkoista tilaansa ja suhtau-
tui itseensa kriittisesti, jopa saalimattémasti. Taiteilija teki itses—
taan lukuisia omakuvia sairauden aikana, kuten Omakuva espanja-
laistaudissa (1919), Mies bronkiitissa (1920) ja Omakuva sisdises-
sd kaaoksessa (1920).20 KiinnostaVia ovat myés Munchin omaku-
vat silmasairauden aikana. Ikaantyvaa taiteilijaa vaivasi silmasai-
raus, jonka aikana han naki jatkuvasti 1intua muistuttavan hahmon,
minne ikina han katsoikin.21 Munch pyrki tavoittamaan poikkeavaa
nakékokemusta myés kuVissaan. N'ain tehdessaan han lahestyi na-
kemist'a modernisti, nakemisen subjektiiVista luonnetta korostaen.
(Ks. esim. Lanthony 2011, 2657269.)
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Kuva 10. Edvard Munch, Omakuva sisdisessii kaaoksessa, 1920.

Viime vuosikymmeninéi 0n pohdittu mahdollisuutta, ettéi Munch
olisi kirjoitustensa, valokuviensa ja emakuviensa kautta luonut it-
sestéiéin tietoisesti tietynlaista taiteilijakuvaa, jossa korostuvat eli-
méin varhaisten tragedioiden vaikutus taiteelliseen luovuuteen, ais-
timiseen ja tuntemiseen liittyvéi yliherkkyys ja sosiaalinen vetéiyty-
minen, jotka usein punoutuvat keskusteluun taiteellisesta originaa-
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lisuudesta. Tisséikin yhteydesséi henkinen epéivakaus limittyy r0-
manttiseen kéisitykseen kéirsivéistéi taiteilijanerosta (Ks. esim. Hel-
ler 2006, 17731; Runco 2007, 2567258.) On kuitenkin muistettava,
ettéi vaikka Munch kuvasi teoksissaan hulluutta, sairautta ja kuo—
lemaa, héin ei pitéinyt siitéi, ettéi héinen taidettaan kutsuttiin sairaak-
si. Kuten taiteilija itse totesi: ”En tarkoita, ettéi taiteeni on sairasta,
kuten Scharffenberg ja monet muut uskovat. Se 0n kansaa, joka ei
ymméirréi taidetta tai tunne taidehistoriaa. Se, ettéi maalaan sairautta
ja kéirsimystéi 0n terve ratkaisu. Se 0n terve reaktio Opittuun ja elet-
tyyn.” (Munch: Trajner 2000, 134, MM N46, suom. Sari Kuuva.)
Munch siis mielsi sairauden ja kéirsimyksen téirkeéiksi osaksi omaa
identiteettiéiéin ja jopa omalla tavallaan korosti taiteen terapeuttista
merkitystéi eléiméisséiéin.

Kuten afiikkelissani Olen esittéinyt, Munchin eléiméin ja tuotan-
non yhteydesséi VOi keskustella monenlaisista hulluuksista, jotka
punoutuvat yhteen séiikeiden tapaan. Hulluuden séiikeitéi ovat esi-
merkiksi sukurasitus ja siihen liittyvéi perinnéllisen hulluuden pel-
ko, taiteilij an neuroottisuus ja aistien ylivireys, alkoholismi ja juop-
pohulluuskohtaukset ja taiteilijan kuoleman jéilkeen tehdyt diag-
noosit, kuten maanis—depressiivisyys, taiteilij an kokemukset mieli-
sairaalasta niin omaisena, potilaana kuin ulkopuolisena tarkkailij a-
nakin, héinen hulluusaiheiset kuvansa ja tekstinséi ja taideterapiasta
kéiyvéit kuva- ja tekstikokeilunsa sekéi renessanssista ja romantiikas-
ta periytyvéi ajatus luovasta hulluudesta, joka toimi takeena taiteen
originaalisuudesta.

Munchin eléiméin ja tuotannon kautta esitellyt hulluuden séiikeet
ovat ajallisia ja kulttuurisia. Kun Vieléi 1800-luvun lopullakin val-
litseva ajatus luovuuden ja hulluuden suhteesta juontuu kaukaa his-
toriasta, 1800-luvun lopulla hulluuskéisitykseen nivoutui myés tuo—
reempia séikeitéi, kuten aikakauden luonnontieteestéi ammentavat
keskustelut evoluutiosta, perinnéllisyydestéi ja hermostosta. Liséik-
si Munchin henkilékohtaiseen hulluuskéisitykseen siséiltyi runsaas—
ti omaeléiméikerrallisia aineksia. Eri aikakausina ja eri Viitekehyk-
sisséi hulluuteen liitetyt merkitykset ovat muuntuneet ja séiikeet pu-

73 Kuuva



noutuneet toisiinsa vaihtelevin taVOin. Hulluuden kéisitteen V01 siis
mieltéiéi eréiéinlaiseksi lankavyyhdeksi, joka muotoutuu erilaisten ja
eriaikaisten hulluuskéisitysten séiikeistéi.

Nykykulnuuri 125 ’74



VIITTEET

1 Kutcn uscirnlnista muistakin taitccnsa aihcista, Munch 0n tchnyt
1ny6s Huudosta lukuisia cri versioita: piirroksia, maalauksia ja grafiik-
kaa. Koska Munchin aihcidcn cri versiot ovat uscin valmistuncct pit-
kélléi aikavéililléi ja niistéi V01 011a jopa kymrneniéi, cri tckniikoin totcu-
tcttuja versioita, cn aihcista yleiscmméilléi tas011a kirjoittacssani mai-
nitse yksittéiistcn tcostcn vuosilukuja. Mainitscn vuosiluvut ainoastaan
silloin, kun kéisittclcn tictyn aihccn ticttyéi versiota. Munchin sarnan
aihccn eri versiot muistuttavat ylccnséi toisiaan suurissa linjoissaan ja
vain tcostcn yksityiskohdissa 0n vaihtclua. T5115 hctkclléi uscimmis-
ta Munchin aihcista 16ytyy csilncrkkcjéi Munch-muscon digitaaliscs-
ta piirrosarkistosta, osoittecsta: http://munch.cmuscum.c0n1/no/start/
images

2 Munchin Sukupuu-piirros (1890792) 16ytyy esim. Munch-muscon di-
gitaaliscsta piirrosarkistosta, osoittccsta: http://1nunch.crnuscum.com/
cn/objccts/S390/a-slcktstrcct-b-til-skogs?ctx=b93ef5f6-3ca0-4c12-
acb7-397ba5a08d66&idx=1

3 Munch, Omakuva viinipullon kanssa (1906), ks. W011 2009, Cat.
688.

4 Munch, Melankoll'a (190071901), ks. W011 2009, Cat. 467. Sairaalas-
sa tehtyjéi luonnoksia sisarta csittéivéiéin Melankolia-tcoksccn on 1ny6s
Munch-muscon digitaaliscsta piirrosarkistossa, osoittccsta: http://
1nunch.cmuscum.com/n0/scarch/mclankoli%201aura

5 Munch, Melankolia (1892), ks. W011 2009, Cat. 284.

6 Munch alkoi tictoiscsti rakentaa Eldmc‘iiy’riisiddn 1800-1uvun 10pu1-
1a ja csittcli teossarjaa néiyttclyissii crilaisissa kokoonpanoissa. Koska
kokoonpano vaihtcli cri yhtcyksisséi, ci olc téiyttéi yksilniclisyyttéi sii-
téi, mitkéi tcoksct 10pu1ta siséiltyvéit Eldmdnfi‘iisiin ja mitkéi ciVéit. Téisté
syystéi tcossarjallc ei myéskéiéin VOida osoittaa yksisclitteistéi valrnistu-
lnisajankohtaa. Eldmc'infi‘iisi 01i cdelliscn kcrran csilléi Oslossa vuonna
2013, jolloin Victcttiin Munchin ISO-vuotisjuhlaa.
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7 Munch, Y6 Saint-Cloudissa (1890), ks. W011 2009, Cat. 192.

8 Munch, Kuolema sairashuoneessa (1893), ks. esim. W011 2009, Cat.
330. Aihcesta 0n useita versioita myés Munch-muscon digitaaliscssa
piirrosarkistossa, http://munch.cmuscum.com/no/scarch/D%C3%B8d
cn%20i%20sykeV%C3%A6rclsct

9 Munch, Kuolema ja lapsi (1899), ks. esirn. W011 2009, Cat. 4464
447. Aihecsta 0n uscita versioita myés Munch-lnuseon digitaa-
lisessa piirrosarkistossa, http://rnunch.emusculn.com/n0/search/
D%C3%B8den%200g%20barnet

‘0 Munch, Huuto (1893) ja Huuto (1910?), W011 2009, Cat. 333, Cat.
896.

1‘ Munch, Perinnc'illisyys (1897499), ks. W011 2009, Cat. 402.

‘3 Munch, Naiset sairaalassa (1897), ks. W011, 2009, Cat 403.

‘3 Munch, Pelaajat Monte Carlossa (1892) ja Rulettipéydc'in ddressd
Monte Carlossa (1892), ks. W011 2009, Cat. 2614263; Munch, Mus-
tasukkal'suus, ks. esirn. W011 2009, Cat. 379. Molemmista aiheista on
uscita vcrsiOita esimcrkiksi Munch-muscon digitaalisessa piirrosarkis-
tossa, ks. csirn. http://munch.emuscum.com/cn/scarch/rnontc%20carto

j a http://1nunch.cmuscum.com/n0/scarch/sjalusi/Objccts

‘4 Munch, Mielisairas (1908409), ks. W011 2001, Cat. 317. Munch-mu-
scon digitaaliscssa piirrosarkistossa 0n myés aihcesccn liittyvéi piirros,
osoittccssa: http://munch.cmuscum.com/en/search/sinnsyke

‘5 Munch, Puberteem' (1894795), ks. esim. W011 2009, Cat. 3464347.
Munch-museon digitaalisessa piirrosarkistossa 0n uscita versioita
teokscsta, osoittcessa: http://1nunch.cmuscum.com/nO/scarCh/pubcr-
tet/objects

‘6 Munch, Leikkauspdydéilld (1902403), Omakuva helvetissc'i (1903)
ja Marat’n kuolema (1906407), ks. W011 2009, Cat. 550, 556, 743.
Munch-museon digitaalisessa piirrosarkistossa 0n uscita Marat ’11 [mo-
lemaan liittyvié vcrsioita, csimcrkiksi osoittcessa: http://rnunch.emu-
scum.com/no/scarch/%22Marats%20d%C3%B8d%22
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‘7 Munch, Omakuva klim'kalla (1909) ja muotokuvat tohtori Jacobso-
nista (1908709), ks. W011 2009, Cat. 8207822, 825. Munch-muscon

digitaaliscssa piirrosarkistossa on uscita kuVia Jacobsonista, ks. csim.
http://rnunch.cmuscum.corn/nO/scarCh/jacobson

‘8 Munch, Alfa ja Omega (1908709), ks. W011 2001, Cat. 3367357.
Munch-muscon digitaalisessa piirrosarkistossa 0n useita Alfaan ja
Omegaan liittyviéi luonnoksia, esimerkiksi osoittcessa: http://munch.
emuscum.com/en/search/Alfa%200g%200mcga

1" Munch, Kaksi ihmistc'i (1899), Melankolia (1892) Huuto (1893),
ks. csirn. W011 2001, Cat. 157; W011 2009, Cat. 284; W011 2009, Cat.
333. Munch-museon digitaaliscssa piirrosarkistossa 0n uscita versioita
teokscsta KakSi ihmistd, csimcrkiksi osoitteessa: http://munch.emusc-
urn.c01n/n0/search/t0%20menneskcr%206nsommc

3° Munch, Omakuva espanjalaistaudissa (1919), Mies bronkiz'tissa
(1920), Uneton yd Omakuva sisc'iisessd kaaoksessa (1920), ks. W011
2009, Cat. 129571296, 1382, 1383, ks. esim. Munch-museon digitaa-
linen piirrosarkisto, http://1nunch.cmuscum.com/no/search/spanskcsy-
ken

3‘ Munch, Taiteilija ja ha'nen sairas silmdnsd, ks. csim. Munch-mu-
seon digitaalinen piirrosarkisto, http://munch.emuseurncom/cn/Ob-
jcots/6256/kunstnercn-og-hans-syke-ye?ctx=421ad855-c93f—416c-
816C-206f886fl795&1dx=8
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