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De nord a sud, 
ritmes

A l’exposició, 
organitzada per Bombas 
Gens Centre d’Art 
junt amb la Fondation 
Hartung-Bergman, 
l’acompanya un catàleg 
que ha editat la Fundació 
Per Amor a l’Art que 
inclou textos de Romain 
Mathieu, Teresa Lanceta 
i Michael Tarantino, entre 
altres. 



«La pintura abstracta és descriure la vida dels 
colors, la conformitat que hi ha amb les lleis de la 
natura, el seu ritme i la seua forma»

Quadern de 1950, Anna-Eva Bergman

De nord a sud, ritmes
Anna-Eva Bergman

Nº 71-1970 Pierre de Castille 1 [Piedra de Castilla 1], 
1970. Fondation Hartung-Bergman.

Nº30-1965 Falaise [Penya-segat], 1965. 
Col·lecció Per Amor a l’Art.

tra la major part dels motius de la pin-
tura de Bergman: penya-segats, fi ords, 
astres, muntanyes i barques.
La seua construcció pictòrica té tendèn-
cia a transcendir la superfície a través de 
la immediatesa de la forma, l’ús de grans 
formats o el treball mitjançant la super-
posició de capes de diferents materials 
com làmines de metall, pa d’or o coure. 
Aquests materiales cobreixen una espessa 
pintura prèvia o que, en algun cas, l’artista 
envernissava per a modifi car-ne l’aspecte 
i dotar la pintura de més densitat. L’ús 
d’eixos materials i l’ús de les formes, les 
línies i els colors, és el que Bergman con-
siderava el «ritme», un element estructural 
i essencial de la pintura. Les capes s’en-
tremesclen, modifi quen la percepció del 
color segons la llum. Tècnica que atorga 
un relleu i un dibuix només visible amb 
els reflexos lluminosos del metall, cosa 
que crea una experiència física de la pin-
tura que tradueix el sentiment d’allò infi nit 

en allò fi nit. La seua relació intensa amb el 
paisatge s’acaba centrant en els elements 
que conformen i animen la natura (aire, 
foc, aigua, terra), en un intent d’atrapar la 
immaterialitat en la materialitat de l’obra.
Eixa tendència a l’obertura de l’espai pic-
tòric inscriu l’artista en la línia de la repre-
sentació del paisatge pròpia de l’abstrac-
ció nord-americana d’autors com ara Mark 
Rothko –a qui Bergman coneixia molt bé– i, 
en defi nitiva, en la tradició del romanticis-
me. Els pintors romàntics com ara Caspar 
David Friedrich o J. M. W. Turner expressa-
ven experiències com la infi nitud o allò diví 
per mitjà del paisatge com l’expressió més 
bona d’«allò sublim». Com ocorre en l’ex-
pressionisme abstracte, l’obra de l’artista 
permet trobar en l’abstracció l’experiència 
d’aquell infi nit que la natura proporcionava 
al pintor romàntic.

La mostra presenta una selecció d’obres 
d’Anna-Eva Bergman (1909-1987) realit-
zades entre 1962 i 1971, tot coincidint 
amb una sèrie de viatges a Espanya i 
Noruega. Aquests viatges es tradueixen 
com un diàleg formalment semblants, 
però amb una representació de la llum 
molt diferent. L’exposició inclou quatre 
obres de la Col·lecció Per Amor a l’Art. 
L’artista –d’origen noruec, però que lla-
vors ja treballava a París i Antibes prin-
cipalment– visita en 1962 Carboneras, a 
Almeria, en un viatge que serà determi-
nant: és on comença a elaborar els seus 
primers horitzons, motiu que reprendrà 

més tard en contactar de nou amb els 
paisatges noruecs. Les pedres –un altre 
dels motius de Bergman– havien sorgit 
a partir d’un viatge a Noruega en 1951 i 
tindran continuïtat a partir d’un recorre-
gut per l’interior de la península Ibèrica, 
com atesta la sèrie «Pedres de Castella» 
(1970). L’artista fa una gran quantitat de 
fotografi es durant els viatges, fotografi -
es que utilitza com a rastre, memòria o 
record, de manera que els paisatges els 
representa a partir de la distància entre 
la pintura i el que va percebre, transfor-
mat amb el pas del temps. Junt amb les 
pedres i els horitzons trobem en la mos-

Nº 12-1967 Grand Finnmark rouge [Gran Finnmark roig], 1967. Fondation Hartung-Bergman.
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