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Anna-Eva Bergman 
 De nord a sud, ritmes 

 

Bombas Gens Centre d’Art presenta una selecció d’obres d’Anna-Eva Bergman realitzades entre 
1962 i 1971, coincidint amb una sèrie de viatges a Espanya i Noruega que es tradueixen en un 
diàleg entre el nord i el sud. Un treball pictòric que inscriu a l’artista en la línia de la representació 
del paisatge pròpia de l’abstracció europea romàntica. 
 

 

 
Anna-Eva Bergman, Nº 10-1971 Nunatak or II, 1971. Col·lecció Per Amor a l’Art. © Anna-Eva Bergman / ADAGP, Paris, 2018. 

 

14 novembre 2018 – 5 maig 2019  

ORGANITZACIÓ: Fundació per Amor a l’Art-Bombas Gens Centre d’Art en col·laboració amb 
Fondation Hartung Bergman (Antíbol, França). 

COMISSARIAT: Nuria Enguita i Christine Lamothe 
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Sobre l’exposició 
La mostra presenta una selecció d’obres d’Anna-Eva Bergman (1909-1987) realitzades entre 1962 i 
1971, tot coincidint amb una sèrie de viatges a Espanya i Noruega que traduirà com un diàleg 
permanent entre el nord i el sud en els seus paisatges, formalment semblants, però amb una 
representació de la llum molt diferent. L’exposició inclou cinc obres de la Col·lecció Per Amor a l’Art. 
L’artista –d’origen noruec, però que llavors treballava a París i Antibes principalment– visita en 1962 
Carboneras, a Almeria, en un viatge que serà determinant: 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 recorregut per l’interior de la península Ibèrica, com atesta la sèrie 
«Pedres de Castella» (1970). L’artista fa una gran quantitat de fotografies durant els viatges, 
fotografies 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, transformat amb el pas del temps. Junt 
amb les pedres i els horitzons trobem en la mostra la major part dels motius de la pintura de 
Bergman: penya-segats, fiords, astres, muntanyes i barques. 
 
La seua construcció pictòrica té tendència a transcendir la superfície a través de la immediatesa de 
la forma, l’ús de grans formats o el treball mitjançant la superposició de capes de diferents materials 
–làmines de metall, pa d’or, coure– damunt d’una espessa pintura prèvia o que, en algun cas, 
l’artista envernissava per a modificar-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 considerava el «ritme», un 
element estructural i essencial de la pintura. Les capes s’entremesclen, modifiquen 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 pintura que tradueix el sentiment 
d’allò infinit en allò finit. 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 pictòric inscriu l’artista en la línia de la representació del 
paisatge pròpia de l’abstracció nord-americana d’autors com ara Mark Rothko –a qui Bergman 
coneixia molt bé– i, en definitiva, en la tradició del romanticisme nòrdic. Els pintors romàntics com 
ara Caspar David Friedrich o J. M. W. Turner expressaven experiències com la infinitud o allò diví 
per mitjà del paisatge com l’expressió més bona d’«allò sublim». Com ocorre en l’expressionisme 
abstracte, l’obra de l’artista permet trobar en l’abstracció l’experiència d’aquell infinit que la natura 
proporcionava al pintor romàntic. 
 
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. 
Sobre l’artista  
Anna-Eva Bergman naix a Estocolm el 29 de maig de 1909, de mare noruega i pare suec. Els pares se separen 
sis mesos després de nàixer i torna amb sa mare a Noruega, on viu la infància i l’adolescència. 

mailto:info@bombasgens.com


  
 
 
 
 

Avinguda Burjassot, 54   |   46009 València   |   T. (+34) 963 463 856   |   info@bombasgens.com   |   bombasgens.com 

 
Des de les primeres pintures, fetes en 1924, mostra interés a captar la llum ben especial del paisatge noruec 

deshabitat i immòbil. En els començaments, la seua obra està marcada per la influència dels artistes alemanys 

de la Neue Sachlichkeit [Nova Objectivitat]. Els dibuixos que fa de personatges emblemàtics de la burgesia 

alemanya i francesa revelen una mirada plena d’humor que fàcilment es torna satírica quan els dibuixos 

evoquen els feixismes europeus.  

De 1933 a 1934, viu a Menorca amb Hans Hartung, prop del poble de Fornells. Les pintures i aquarel·les que 

va fer a Menorca mostren l’interés d’Anna-Eva Bergman pel nombre auri i l’arquitectura, anunci de les formes 

simples de les obres posteriors. 

En 1946 torna amb intensitat a la pintura, mamprén a la fi de 1948 una via no figurativa. Durant eixa època 

la pintura té una relació estreta amb l’escriptura. És un període que marca un gir fonamental en la seua 

creació. Inventa i crea un univers singular entorn de la línia i el ritme. Fa el seu primer quadro amb pa d’or 

(1948-1950) i, en 1951, fa pintures i dibuixos sobre l’estructura de les roques erosionades per la mar. D’eixa 

sèrie, anomenada Fragments d’una illa a Noruega, prové el seu primer motiu: la pedra. 

En 1958, en una sèrie d’obres sobre paper del mateix format fetes amb témpera i làmines de metall, Anna-

Eva Bergman conjuga per primera vegada en les pintures el repertori de formes que desenvolupa en la seua 

obra des de 1952: pedra, lluna, astre, planeta, muntanya, deixant, arbre, tomba, vall, vaixell, proa i espill. A 

partir dels motius de la sèrie sobre paper de 1958, en 1960 fa les seues primeres pintures de gran format 

(200x300 cm). 

En 1962, Anna-Eva Bergman afig un nou tema al vocabulari de formes de les seues pintures: l’horitzó, inspirat 

en els paisatges de Carboneras (Espanya). Anna-Eva Bergman i Hans Hartung compren un terreny a 

Carboneras amb la intenció de construir-hi una casa i instal·lar-s’hi indefinidament, però el projecte no arribà 

a materialitzar-se per les complicacions de la legislació espanyola pel que fa a l’eixida d’obres d’art del 

territori. No obstant això, la parella va continuar visitant Carboneras de manera regular fins a començament 

dels anys setanta (1962, 1963, 1964, 1966, 1970, 1971). 

En 1964, Anna-Eva Bergman i Hans Hartung viatgen en vaixell al llarg de la costa noruega, més enllà del cap 

Nord, i tornen amb més d’un miler de fotografies. En 1965, Anna-Eva Bergman comença a treballar a partir 

d’esbossos i fotografies del seu viatge septentrional, imatges a les quals es remet en les pintures durant 

diversos anys. Les diferents versions del seu motiu de Finnmark en són un exemple destacat. 

En 1967 representa Noruega en la secció de pintura de la Biennal de São Paulo. 

Al principi de l’estiu de 1970 la parella fa un viatge d’un mes per Espanya i Portugal. El mateix any, després 

del viatge, Bergman fa una important sèrie de tinta xinesa sobre paper (65x50 cm), Pedres de Castella. Les 

obres d’Anna-Eva Bergman evolucionen llavors cap a formes cada vegada més simples i cap a una gamma 

cromàtica més restringida. Abandona la construcció dels llenços del nombre auri i enriqueix el seu vocabulari 

de formes amb dos temes: ona i pluja. 
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Anna-Eva Bergman és nomenada en 1984 membre titular de l’Acadèmia Europea de les Arts i les Ciències. 

Mor el 24 de juliol de 1987 a l’hospital de Grassa. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per a més informació: 
 
Ana Valls  
Responsable de Comunicació i Xarxes Socials 
anavalls@bombasgens.com  
 
Press kit con todo tipo de materiales disponible en este enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1w38TG2PrKGqg8y4daIN88hTKBgqm4dxr?usp=sharing 
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