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Sommeren 1893. Den
norske badeby Åsgårdstrand forbereder sig på, at
turisterne skal komme; de velhavende familier

fra Kristiania og ikke mindst de bohemer, der kommer for
at male i det fantastiske lys.

Johanne har været model for maleriet Jordbærpigen af
den norske maler Hans Heyerdahl og er vant til at færdes
frit på stranden og i skoven, hvor hun plukker de bær, der
har givet hende tilnavnet. Men denne sommer får hun
plads som pige i huset hos velhaverfamilien Ihlen, og et

venskab vokser frem mellem hende og den egenrådige og
yngste datter Tullik, der er skæbnesvangert tiltrukket af
kunstnernes det frie liv. Johanne er selv en spirende

kunstner, der ser verden i farver, og en form for venskab
har udviklet sig mellem hende og kunstmaleren
Edvard Munch. Men da hun præsenterer Tullik og

maleren for hinanden, opstår der stærke følelser mellem
dem, og Johanne bliver viklet ind i et netværk af løgne og

bedrag.

I Jordbærpigen skaber Lisa Strømme sin egen version af
historien bag Edvard Munchs berømte maleri ”Skriget”.
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