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Sammendrag 

Kan billedflaten i abstrakte og nonfigurative verk tale til oss? Ved hjelp av Gottfried Boehms 

billedteori og Paul Crowthers abstraksjonsteori har jeg analysert billedflaten i et av Anna-Eva 

Bergmans mest abstrakte verk, for å se om teoriene kan åpne for sentrale aspekter omkring 

møtet med slike verk. Utover dette har jeg analysert viktigheten av relasjonen mellom nærvær 

og fravær, og om denne kan åpne for aspekter ved Bergmans bruk av billedflaten, ettersom et 

abstrakt bilde kan antyde et fravær av modell eller et fravær av motiv. Billedteorien gir innsikt 

i hva bildets billedlighet er, og hvordan denne kommer til uttrykk i Bergmans bilder. 

Abstraksjonsteorien viser hvordan billedrommet foran og bak billedplanet kan gi innsikt og 

forståelse. 

Anna-Eva Bergman (1909-1987) er en norsk kunstner som av mange betraktes som en av de 

mest sentrale kunstnerne i etterkrigstidens kunsthistorie. Hun er ofte uteglemt i 

kunsthistoriske fremstillinger og referanseverk her i landet fordi hun levde store deler av sitt 

liv utenfor Norge. Flere har plassert hennes arbeider i den franske, abstrakte ekspresjonismen. 

En viss påvirkning fra de amerikanske abstrakte ekspresjonistene er naturlig å tenke seg, og 

en av de store i det miljøet, Mark Rothko, gikk alt i 1942, sammen med kunstnerkolleger, 

sterkt ut for å forsvare at deres abstrakte bilder ikke var blottet for innhold. De la vekt på at 

deres bilder ikke var abstrakte, og at de var fulle av innhold. Heller ikke Bergman anså seg 

selv som en abstrakt kunstner, og det hun hadde til felles med blant andre Rothko, var søken 

etter det subjektive og emosjonelle.  

De to teoriene jeg har benyttet i denne oppgaven for å tilnærme meg Bergmans bilder, har vist 

at Bergmans billedflater er fulle av innhold på samme måte som de åpner aspekter ved 

billedmessig abstraksjon.  

Jeg har også funnet at det er en verdi i å bruke teorier på denne måten, slik at vi kan 

generalisere og benytte tilsvarende analyser på andre abstrakte og nonfigurative verk. Slik kan 

vi skape en forståelse av verk som i utgangspunktet kan være svært vanskelig å tilnærme seg. 

Slik jeg ser det har abstrakt kunst et uendelig potensiale for innhold og åpner for en rekke 

opplevelser i møte med kunstverkene, på grunn av en uuttømmelig meningsopprinnelse som 

gir en uavviselig økning av verkets væren. I møte med slike verk vil det alltid fremstå med 

nye muligheter for forståelse i hvert et nytt møte. 
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Forord 

I løpet av arbeidet med denne oppgaven har det blitt klart for meg at Anna-Eva Bergmans 

abstrakte og nonfigurative bilder byr på uendelig mange flere tilganger til opplevelse og 

forståelse enn jeg på forhånd var klar over. Hennes idiosynkratiske kunstneriske uttrykk viser 

en egenartet norsk kunstner, og hennes bilder bare fortsetter å fascinere. Jeg er stolt av å ha 

fått anledning til å skrive denne oppgaven og komme så nær bildende hennes. Jeg er svært 

takknemlig overfor Bergman-ekspert Christine Lamothe som gav meg mye god informasjon 

om både kunstner og verk under mitt besøk hos Stiftelsen Hartung/Bergman i Antibes i 

sommer. Jeg vil rette en stor takk til min veileder Bente Larsen, som har gitt meg uvurderlig 

rettledning, og sørget for at oppgaven min har kommet hit den er i dag.   

Tusen takk til Morten Evjenth Lindbäck for gode samtaler om horisonter og tilnærming til det 

franske språket. Tusen takk også til Ingebjørg Rygnestad for gode innspill og diskusjoner 

underveis. En spesiell takk til min ektefelle Carlo Morina Hjelkrem for gode innspill om 

språk og form, og som har stått ved min side og sørget for at jeg har fått næringsrik mat under 

skriveprosessen. Og takk til alle venner som har vist forståelse.  

 

Linda Skogen 

Oslo, desember 2016 
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1 Innledning 

1.1 Kunstneren og kunstverket 

I 1964 utgav Dominique Aubiers en bok om Anna-Eva Bergman i serien: «Le Museée de 

Poche» - en prestisjefylt serie om tidenes fremste kunstnere. To år tidligere, i 1962 skrev den 

samme Aubiers i utstillingskatalogen til Bergmans utstilling i Galerie de France i Paris: 

Iblant blir man forundret av påminnelsen om at kunsten er født ut fra menneskets 

underlige kraft til å gi tingene mening. I så tilfelle er kunsten dømt til å forbli 

uttrykksfull. Den må forholde seg til det som er tillatt; i begynnelsen som i 

avslutningen av ideen. Et kunstverk utrykker i hovedsak den kvaliteten i mesterens 

sinn som gir dette kunstverket sin egen særegne følsomhet. På en mirakuløs måte 

overføres dette til en annen side av mesteren, hvorpå dette nærværet faller ned i 

lerretet og forstørrer alle de midlene som er anvendt for å gjennomføre det taktfulle 

tyveriet som gav ideen sin frihet. Det er dette øyet, på en litt svikefull måte, er invitert 

til å betrakte på en fornøyelig måte.1 

 

Den norske kunstneren Anna-Eva Bergman (1909-1987) betraktes av mange som en av de 

mest sentrale kunstnerne i etterkrigstidens kunsthistorie.2 Hun levde store deler av sitt liv 

utenfor Norge og er derfor ofte uteglemt i kunsthistoriske fremstillinger og referanseverk her i 

landet. Hennes monumentale malerier fremviser en umiddelbar enkelhet i formen som synes å 

ikke holde fast ved annet enn det essensielle. Jeg har valgt ut et av hennes mest abstrakte verk 

fra 1963, diptyket No15A 1963 Néant d’or3og No15B 1963 Néant d’argent4 som et sentralt 

verk i denne oppgaven. Begge bildene er belagt med utallige kvadratiske metallfolieblad, limt 

kant i kant over hele billedflaten slik at de danner en helhetlig, nesten selvlysende flate. Det 

eneste som skiller de to bildene er at det ene er dekket med bladgull, det andre på tilsvarende 

                                                 
1 (Min oversettelse) ”Parfois l'on s'étonne d'avoir à rappeler que l'art est né de ce que l'homme détenait 

l'étrange pouvoir de donner un sens aux choses. Et sous peine de n'être pas, l'art est condamné à demeurer 
significatif. En début et en fin de cause, il doit se référer à se qui le permet. Une æuvre d'art exprime 
essentiellement la qualité de l'esprit de son ouvrier, dans l'apparat que lui fait une sensibilité singulière. 
Emportée miraculeusement de l'autre côté de la personne, cette présence tombé dans la toile magnifie tous 
les moyens dont elle s'est servi pour procéder à la délicate effraction qui l'a libérée. C'est elle que l'æil est 
invité à contempler au terme du plaisir un peu perfide de voir.” Dominique Aubier.  Anna Eva Bergman. Paris: 
Galerie de France, 1962. 
2 Karin Hellandsjø. Minnespeil Tegninger av Anna-Eva Bergman / Mémoire – miroir Anna-Eva Bergman et le 
dessin. Oslo: Museet for samtidskunst, 2002. 4. 
3 Vedlegg Figur 1. 
4 Vedlegg Figur 2. 
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måte med bladsølv. Begge bildene har en lerretsgrunn malt i en mørk grunnfarge, og hvert 

enkelt metallfolieblad er nøyaktig pålimt denne billedgrunnen. Formatet er stort og flatene 

som er dekket av bladgull og bladsølv innehar en kraft som ved hjelp av lyset stråler ut fra 

billedflaten og berører enhver som betrakter hennes bilder.  

Anna-Eva Bergman benyttet et billedlig univers i sine abstrakte verk etter 1950, som hadde 

sine røtter i den norske naturen. Fordi hun bodde utenfor Norge i størsteparten av sitt voksne 

liv, tolker Ole Henrik Moe dette i biografien om henne kalt Liv og Verk: «[…] hun ville 

bringe med seg et Norge i sin essens, i form av en rekke arketypiske motiver som fjell, fjord, 

isbre, innsjø, foss, klippe, mest landskaper, men også mytiske eller historiske, som draugens 

halve båt og bautaen.»5 Etter hvert ble motivene mer og mer forenklet. Fra 1950 og 60-tallet 

og videre fremover utviklet hennes formspråk seg inn i det abstrakte og det er denne perioden 

diptyket som denne oppgaven skal omhandle er hentet fra. 

Naturen representerte for Anna-Eva Bergman et bilde på et absolutt, et sted hvor alt finnes i 

ingenting, og hun beskrev seg selv som panteist.6 Norges natur var grunnlaget for denne 

følelsen som ble skapt i henne da hun var liten. Og for henne ble dette det bildet av verden 

hun brakte med seg gjennom hele livet. Hun brukte bevisst inntrykkene fra naturen som 

inspirasjon for mange av sine arbeider. Hun foretok to reiser langs norskekysten opp til 

Finnmark, den første i 1950, den andre i midten av 60-årene. På disse reisene tok hun utallige 

skisser og fotos for senere bearbeidelse. Annie Claustres, i Painting Leaf by Leaf understreker 

at: «The particular density of the light in Norway tends to dematerialise the landscape, giving 

it an unreal aspect».7 Hun beskriver det slik at denne kvaliteten reflekteres gjennom Bergmans 

bruk av blader av metallfolie i sine bilder. En gylden grunn i den billedlige tradisjonen 

symboliserer et absolutt, og derfor et uvirkelig rom. Ifølge Annie Claustres står det å fange en 

persepsjon relatert til det uvirkelige gjennom maleriet sentralt i alle Bergmans arbeider:  

This perception, awakened in her in childhood through her contact with nature, ended 

up structuring her whole psyche; that is why in her art the perception of an unreality of 

nature meets the perception of a certain unreality of memory as a Bergsonian concept. 

These two types of perception are of the same kind.8 

 

                                                 
5 Ole Henrik Moe, Anna-Eva Bergman. Liv og verk / Vie et oeuvre. Oslo:Dreyers Forlag, 1990. 110. 
6 Annie Claustres, Anna-Eva Bergman. Peindre feuille á feuille / Painting Leaf by Leaf. Antibes: Fondation Hans 
Hartung/Anna-Eva Bergman, 2000. 54-55. 
7 Ibid. 54. 
8 Ibid. 54-55. 



3 

 

Anna-Eva Bergman arbeidet nesten konsekvent i billedflaten, det vil si at hun sjelden skapte 

illusjon av dybde i arbeidene sine etter omkring 1950. Hun strebet hele tiden etter klarhet og 

presisjon i sine verk, og dette var for henne et viktig estetisk ideal. Hun var hele tiden opptatt 

av å skjerpe både blikket og den kunstneriske utførelsen og fortsette langs den veien hun aldri 

ville vike fra: å se, å unnfange og å skape.9 Hun benyttet derfor det grafiske uttrykket for å 

prøve ut og forske på fargevariasjoner og uttrykk, før hun utformet det hele i maleriet. Hun 

var selv ikke opptatt av å defineres inn i en spesiell tradisjon, men Svein Engelstad, som skrev 

katalogen til minneutstillingen i 1989, plasserer henne likevel klart i den franske abstrakte 

ekspresjonistiske tradisjon, selv om han fastholder at hun holder fast ved et ganske særegent 

formspråk.10 

 

1.2 Formål 

 

Hovedformålet med oppgaven er med utgangspunkt i Gottfried Boehms billedteori og Paul 

Crowthers abstraksjonsteori å undersøke billedplanet og billedrommet i to av Anna-Eva 

Bergmans abstrakte bilder, diptyket No15ANéant d’or11 og No15B Néant d’argent12 (1963).  

Ved hjelp av de to teoriene vil jeg nærme meg Anna-Eva Bergmans verk ved å studere hennes 

bruk av billedflaten og prøve å avdekke nye aspekter ved betraktning av bildene. Fordi 

Bergmans verk er abstrakt og nonfigurativt, og dermed umiddelbart kan anskues som bilder 

der motivet er fraværende, vil også relasjonen rundt nærvær og fravær bli diskutert. Jeg vil 

undersøke hvordan Bergman ved hjelp av billedelementer kan skape nærvær i en plan og 

perspektivløs billedflate.  

 

1.3 Problemstilling 

                                                 
9 Geneviève Duris. ”Anna-Eva Bergmans grafiske verk” i Anna-Eva Bergman. Grafikk / L’oevre gravé. Oslo: 
Nasjonalmuseet, 2015. 12. 
10 Svein Engelstad, Minneutstilling 1989 Anna-Eva Bergman. Oslo Kunstforening, Norrköpings Konstmuseum, 
Herning Kunstmuseum 1989.  40. 
11 Vedlegg Figur 1. 
12 Vedlegg Figur 2. 
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Forskningsspørsmålene jeg stiller er: 

 På hvilken måte kan Gottfried Boehms billedteori og Paul Crowthers abstraksjonsteori 

åpne for aspekter ved Anna-Eva Bergmans bruk av billedflaten i det abstrakte og 

nonfigurative diptyket No15ANéant d’or og No15B Néant d’argent (1963)? 

 På hvilken måte kan relasjonen mellom nærvær og fravær åpne for aspekter ved 

kunstnerens bruk av billedflaten i Bergmans verk? 

 

1.4 Teori og metode 

 

Det metodologiske utgangspunktet er kritisk-teoretisk. I diskusjonen vil dessuten Bergmans 

egne tekster dras inn og benyttes. Som kilde sidestilles de med selve verkene.  

 

Jeg vil hovedsakelig ta utgangspunkt i to artikler av Gottfried Boehm13 hvor han beskriver en 

vending fra språket mot bildet, noe han betegner som «the iconic turn». Bildet representerer, 

ifølge ham et eget språk som skiller det fra det talte og skrevne språk. Bildets språk er et taust 

språk, og ifølge Boehm et språk som har sin egen logikk. Dette bidrar til en bildets logikk. 

Bildets eget språk betegner Boehm med begrepet inversjon, som innebærer at den billedlige 

formens eksistens sammenfaller med dens fremtredelse. Denne hermeneutiske inversjonen er 

grunnleggende for Boehms billedteori.   

 

Tesen er at Gottfried Boehm gjennom sin billedteori åpner for sentrale aspekter ved bruken av 

overflaten i Anna-Eva Bergmans kunstverk. Kunstneren selv har kalt verket sitt néant d’or og 

néant d’argent som på norsk kan oversettes til intethet i gull og intethet i sølv. Det som 

kjennetegner diptyket et at der ikke er noen umiddelbare ikoniske elementer i bildene, de 

oppleves mer som en overflate uten deler. Billedflaten er en helhet som må erfares, ifølge 

Boehm, og selv de enkleste saksforhold vil gjennom blikkets møte med verket kunne åpne for 

                                                 
13 Gottfried Boehm. «Bidrag til en billedets hermeneutik». Oversatt av Karin Wolgast. I Æstætiske teorier. Red. 
Jørgen Dehs, 181-202. Odense: Odense Universitetsforlag, 1995 og «Hinsides språket? Bemerkninger til 
bildenes logikk». Oversatt av Arnfinn Bø-Rygg. I Estetikk, Sansing, erkjennelse og verk. Red. Bente Larsen, 31-43. 
Oslo: Unipub forlag, 2006. 
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nye nyanser der bildet trer frem midt mellom en fysisk verden og en drømmeverden14. Ifølge 

Boehm må man gjenopplive synsakten som ligger i bildet, for at betydning skal oppstå: «Først 

det bildet som er blitt sett, er i sannhet blitt helt bilde.»15 

 

Paul Crowther har i sin artikkel16 formulert en teori om hvordan betydning tar form i abstrakt 

kunst. Han legger vekt på den virtuelle tre-dimensjonale virkeligheten som åpnes opp av 

optisk illusjon og planheten av billedrommet, som ifølge ham er en vesentlig faktor for 

abstraksjonen og er et transperseptuelt eller overskridende perseptuelt rom.17 Crowther 

vektlegger at vi intuitivt drar fra våre erfaringer fra transperseptuelle rom når vi gransker 

abstrakt kunst. Han mener vi ser sammenstillingen som mønster av enheter som er gjort 

tilgjengelig for synet.  

Ifølge Crowther består dette transperseptuelle rommet av fem nivåer av visuelle detaljer, 

muligheter eller assosiasjoner som forenkler, men som vanligvis ikke er lagt merke til i vår 

visuelle gjenkjennelse av ting og tilstander. Han beskriver disse overskridende nivåene som 

visuelle vektorer18 fra Ur-naturen. Fra disse vektorene mener han at vår legemlige 

kompetanse og posisjonering komponerer den mer umiddelbare gjenkjennelige verden av 

naturlige ting og tilstander. Hvilke overskridende nivåer som kommer til uttrykk i enhver 

kognitiv situasjon er ifølge ham bestemt av typen ting eller tilstand som er involvert, samt 

karakteren av vår interesse i den. Men han vektlegger at mer enn ett nivå på kreativt vis kan 

bli engasjert, på basis av sammensettingens bestemte visuelle karakter.  

Paul Crowthers abstraksjonsteori mener jeg er relevant for tilnærming til Anna-Eva Bergmans 

diptyk fordi han vektlegger det tre-dimensjonale rommet som skapes foran og bak 

billedplanet, basert blant annet på optisk illusjon. Jeg ser dette transperseptuelle rommet hos 

Crowther som en mulig utvidelse av fortolkningen av selve billedflaten hos Boehm. Å 

utforske hvilke, om noen, av de fem nivåene i Crowthers teori som kan være aktuelle for 

Bergmans verk. Nivåene er svært relevante for å kunne definere området mellom den to-

                                                 
14 Boehm, «Hinsides språket?», 137. 
15 Ibid. 145. 
16Paul Crowther, “Meaning in Abstract Art. From Ur-Nature to the Transperceptual”. I Meanings of Abstract Art. 
Between Nature and theory. Red. Paul Crowther og Isabel Wünsche, 270-282. New York og London: Routhledge 
Tylor  Francis Group, 2012. 
17 (min oversettelse) transperceptual space, Ibid. 277. 
18 Wikitionary, s.v. «vektor er et objekt med gitt lengde og retning.» (oppsøkt 18.6.2016). 
https://no.wiktionary.org/wiki/vektor 

https://no.wiktionary.org/wiki/vektor
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dimensjonale flaten og det tre-dimensjonale rommet og slik kunne finne nye aspekter for 

fortolkning.  

 

Jeg har valgt å la et verk fra 1963, diptyket No 15A Néant d’or19 og No 15B Néant d’argent20 

være utgangspunktet for min billedanalyse. Jeg vil foreta en hermeneutisk kritisk-teoretisk 

tilnærming basert på tolkning og forståelse, og mitt teoretiske utgangspunkt er delt mellom en 

billedteori og en abstraksjonsteori. Jeg benytter Gottfried Boehms metateoretiske billedteori 

og Paul Crowthers abstraksjonsteori.  

 

1.5 Tidligere forskning 

 

I 1964 utgav Dominique Aubiers en bok om Anna-Eva Bergman i den prestisjefylte serien 

«Le Museé de Poche»21 i Paris, en serie som omhandlet tidenes fremste kunstnere. Denne 

boken er en profil av kunstneren Anna-Eva Bergman og Aubiers nevner også fem andre, 

samtidige bøker, der Bergman er nevnt.22 

 

Den første publiserte biografien om kunstneren kom først i 1990 her i Norge, tre år etter 

kunstneres død, skrevet av Ole Henrik Moe med tittelen Anna-Eva Bergman – Liv og verk. 

Boken tar for seg Bergmans kunstneriske og personlige utvikling fra barndom frem til hennes 

død. I Liv og Verk fremstilles stoffet kronologisk, med vekt på årene etter 1952 da Moe 

mener Bergman kan omtales som en kunstner av internasjonal størrelse23. Moe vektlegger i 

stor grad kunstnerbiografien, og denne er ofte begrunnet ut fra psykologiske faktorer. Han 

beskriver hennes kunstneriske motiver som arketypiske. 

 
Hele ti år senere, i 2000, kom boken Anna-Eva Bergman - Peindre feuille à feuille / Painting 

Leaf by Leaf – av den franske kunsthistorikeren Annie Claustres. Hun har skrevet et essay som 

                                                 
19 Vedlegg Figur 1. 
20 Vedlegg Figur 2. 
21 Dominique Aubier. Anna-Eva Bergman. Paris: Levisson, La Haye, 1964. 
22 Illustrert norsk Kunstnerleksikon, Broen Bokhandel. Oslo 1956. Michel Ragon: L’Aventure de l’art abstrait. 
Paris 1956. Michel Seuphor: Dictionnaire de la peinture abstraite. Paris 1957. Art since 1945. Marcel Brion et J. 
P. Hodin. Londres 1958. Michel Seuphor: La peinture abstraite. Paris 1962. 
23 Moe, Anna-Eva Bergman. Liv og verk / Vie et oeuvre, 102. 
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ser på dimensjonen av minne som en viktig ingrediens i Anna-Eva Bergmans malerier fra 1952 til 

1987, moderne ikoner og bilder av fravær.  

o Hun tar utgangspunkt i Yates’ The Art of Memory fra 1966 hvor forfatteren sporer 

utviklingen av the art of memory – kunsten å minnes. Yates hevder at minnet som et 

paradigme for kunst kan danne grunnlaget for en ny historie om kunsten etter 

renessansen. I sin artikkel vil Claustres prøve å vise hvordan Bergmans malerier kan 

forstås som gode eksempler på Yates teori. Hun er også innom andre kunstneres 

arbeider, blant annet bysantinske mestre, Yves Klein og Mark Rothko. Claustres 

konkluderer med at Bergmans bilder ikke er konstante, men i evig forandring.  

 

I 1999 kom utgivelsen av Anna-Eva Bergmans dagbok Pistes/Stier, som er en vandring på 

stiene i Anna-Eva Bergmans sinn. Det er ingen dagbok i ordets forstand, men en nedtegning 

av refleksjoner fra dato til dato om kunst og notater om tekniske og formale problemer i 

forbindelse med utvikling av kunst. Her får vi innblikk i kunstnerens intensjoner. Utvalget av 

tekster fra kunstnerens dagboksnotater er gjort av redaktører og forfattere Ole Henrik Moe og 

Christine Lamothe. 

 

I 2006 kom en hovedoppgave i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo av Randi Gerd Garstad 

«Anna-Eva Bergman. Mellom europeisk modernisme og norsk natur». Fokus i oppgaven er 

utvikling av identitet, med vekt på eksperimentering i årene 1947-1952.  

o Oppgaven er bygget opp som en biografisk oversikt over Bergmans liv og hennes 

utstillinger, der man periode for periode får innblikk i hvilke hendelser og hvilke 

mennesker som var med å forme henne som kunstner, og en bakgrunn for hennes 

egenartede stil. Sammen med oppgaven følger også en fullstendig katalog med alle 

bildene hun laget i denne perioden. Vinklingen er biografisk om kunstneren, 

innholdsorientert om kunstverkene, i den hensikt å lage en oversikt.  

 

I 2009 kom masteroppgaven ved Universitetet i Bergen av Tove Aadland Sørvåg «Alt blir 

som en visjon: En lesning av Anna-Eva Bergmans verk Grande Montagne d’argent». 

Forfatteren prøver å belyse, fra ulike vinkler spørsmålet om hvordan vi skal forstå Anna-Eva 

Bergmans kunst. 

o Oppgaven starter med en formal beskrivelse av verket Stort Sølvfjell som er en ruvende 

fjellformasjon, og en kort biografi av kunstneren. De forskjellige valg forfatterne av 

publisert forskningslitteratur har tatt blir diskutert. Tre perspektiver diskuteres som 



8 

 

grunnlag for en mer nyansert forståelse av Bergmans kunst og veien mot et abstrakt 

formspråk beskrives. Naturen, romantikken og ikonmaleriet blir diskutert. Oppgaven 

konkluderer med at Bergmans kunst framstår som et høyst sammensatt uttrykk – som 

springer ut fra den egenartete historiske og miljømessige konteksten hun arbeidet 

innenfor. 

 

I tillegg finnes diverse tekster i utstillingskataloger fra ulike gallerier og museer, og det er 

utgitt en samling av tekster fra forskjellige forfattere i en egen bok fra les presses du réel. 
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2 Anna-Eva Bergmans abstrakte 

malerier 

 

2.1 Kunstverket 

Anna-Eva Bergman skapte det abstrakte diptyket No15A-1963Néant d’or24 og No15B-

1963Néant d’argent i 196325, etter å ha beveget seg mer og mer mot det abstrakte formspråket 

de senere årene. Neant d’or og Neant d’argent er et abstrakt og nonfigurativt verk, som med 

sitt store format, der hvert av bildene måler 146 x 114 cm, fremviser for oss en monumental 

tyngde. Til tross for dette kan bildene oppleves både vibrerende og transparente. Formatet og 

lyset som fanges i selve overflaten gir bildene en overveldende uttrykksfullhet selv om de er 

helt uten motiv. 

Verket er utformet som et diptykon26 eller dobbeltbilde og har en to-delt fremstilling som 

danner en komposisjonell helhet. Begge bildene er utformet på lerret, og grunnflaten er først 

dekket med en tykk, myk og fuktig pasta som kunstneren med nøysom hånd har formet over 

lerretsflaten, og som har tørket til en fast overflate. Dette første nivået for bearbeiding av 

lerretet er med å gi den flate overflaten en form for variasjon som skaper liv og levendegjør 

selve overflaten selv gjennom de neste nivåer av bearbeiding. Det er ytterst små variasjoner i 

flaten og i mitt møte med Bergman-eksperten Christine Lamothe fikk jeg bekreftet at 

levendegjøring av flater var svært viktig for kunstneren i hennes virke. Videre blir overflaten 

dekket med tempera i en eller flere farger.  

Gullbildets grunnflate er malt med tre lag tempera, først en rød, over denne gul oker og det 

siste laget er påført i en klar blå Manganese Blue. Jeg fikk anledning å studere bildene på nært 

hold og lagene av de forskjellige fargene kan sees noen steder i overgangen på det oppspente 

lerretets sidekanter.  

                                                 
24 Vedlegg Figur 1. 
25Vedlegg Figur 2. 
26 Edvard Lucie-Smith, Illustrert kunstordbok. Oslo: NKS-forlaget, 1990.  s.v. «Diptyk eller diptykon: 1. en to-delt 
sammenleggbar skrivetavle, ofte utsmykket med relieffer på utsiden, og brukt av konsuler i det game Roma når 
de overtok sitt embete. 2. fra 300-tallet benyttet i den kristne kirke til å skrive opp navnene på dem det skulle 
leses messe for. 3. i middelalderen som betegnelse på en to-delt, skapformet altertavle.» 
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Sølvbildet derimot, har en grunnflate dekket med tempera i kun én farge, den nesten sorte 

fargen Grumbacher Gray (Payne’s Gray). På begge bildene har kunstneren, over den malte 

grunnflaten, limt utallige, kvadratiske blader av metallfolie, det ene bildet med bladgull og det 

andre med bladsølv. Folie-bladenes kvadrater er pålimt kant-i-kant over hele flaten og utgjør 

en heldekkende metallflate over den blå og den grå grunnflaten. De enkelte kvadratenes form 

kan så vidt skimtes i overflaten, fordi de noen steder tilsynelatende tilfeldig ikke slutter helt 

inntil hverandre. Mens der kvadratenes kanter smelter helt sammen og ingen klar grense kan 

skimtes, klarer likevel betrakterens blikk å fullende dette rutenettet som dekker overflaten av 

bildene. Men rutenettet dekker ikke fullstendig hele billedflaten, fordi folie-bladene ikke 

rekker helt ut til kanten av bildet. De kvadratiske folie-bladene som danner den ytterste 

rammen av rutenettet og som ligger ytterst mot bildets ytterkant hele veien rundt, er kuttet på 

en slik måte at rammen rundt rutenettet er ujevn og lar grunnfargen komme frem. Dette gjør 

at vi langs bildets ytterkanter kan se en ramme av grunnflatens farge, den blå fargen på 

gullbildet og den grå fargen på sølvbildet. Kunstneren har laget denne ujevne rammen ved å 

rive og skrape bort deler av de kvadratiske bladenes ene sidekant, og denne rustikke mørkere 

rammen skaper en sterk kontrast rundt de nesten selvlysende metallflatene, lysende flater som 

nesten kan oppleves som svevende over lerretet. Så snart metallbladene var på plass ble de 

dekket av et lag tyntflytende og transparent lasur. I gullbildet er den blanke lasuren iblandet 

en svært liten mengde blå pigmenter fra Antique Blue. Dette gir den skinnende overflaten av 

gull, skapt av lys reflektert i bladgullet, et svakt blått anslag. En svak blå lasur over gull gir en 

svak grønnaktig gulfarge på overflaten og skaper et usedvanlig spill i refleksjonene i 

overflaten. I sølvbildet er lasuren iblandet små mengder av Grumbacher Gray, tilsvarende 

fargen på bildets grunnflate. Kunstneren kunne påføre flere slike tynne lag, og mellom hvert 

lag arbeidet hun med overflaten for å integrere folien og malingen, og hvert lag interagerer 

med hverandre og skaper en vibrerende overflate. Dette er en tildekkingsprosess, men målet 

er å få frem metallbladene og la dem vibrere ved å bruke den reflekterende egenskapen de 

innehar og deres interaksjon med eksternt lys. Den perseptuelle effekten for betrakteren er 

karakteristisk i de bildene der innholdet er vanskelig å fatte på grunn av livligheten i bildets 

overflate: 

Through the use of metal, my canvases benefit from spatial effects that manage to 

suggest totaly new visual effects without resorting to tricks of perspective: the 

different spatial levels are sometimes juxtaposed, sometimes layered, forming 

structures spread over terraces, sometimes reflecting each other. Effects that viewers 
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may set off themselves by moving about before the canvas, more so by varying the 

pace of their movements.27 

 

Men også det performative er relevant her. Et sentralt poeng i Bergmans kunstnerskap var å 

skape performative, relasjonelle øyeblikk i sine verk.28 Som Claustres skriver, med referanse 

til arkivet i Stiftelsen Hartung-Bergman og gjengitt i hennes essay Painting Leaf by Leaf, er 

det «[…] interaksjonen mellom metall-bladene og de billedlige lagene som tillater bildet å bli 

visket ut, og dette rettferdiggjør Bergmans bruk av et slikt materiale […]»29 som bladgull og 

bladsølv. Den reflekterende overflaten har en spesiell effekt som gjør bildene i stand til å være 

tilstede og kunne forsvinne (appearing/disappearing) for betrakteren, og slik «[…] presents 

itself to us like a vast chapter of memory.»30 

I møte med Christine Lamothe, som er Bergman-ekspert og som kjente kunstneren gjennom 

mange år, fikk jeg vite at kunstneren, frem til dette punktet, jobbet med lerretet oppspent på 

blindramme liggende på et bord eller på gulvet. Men så ble det oppspente lerretet satt opp på 

et staffeli og nøye vurdert på avstand. Bitte små tilpasninger med hensyn til mellomrom, 

grenselinjer og flater ble vurdert og eventuelt rettet på for å skape harmoni og integrasjon 

mellom metallblad og maling, slik at helheten ble tilpasset det gylne snitt. Bildenes store 

format gjorde det nødvendig for kunstneren å klatre opp på en stige for å nå opp til den 

øverste delen av maleriet for å kunne gjøre de nødvendige og detaljerte tilpassingene. Denne 

prosessen med å sette bildet opp for å kunne se det på avstand, for så å legge det ned på et 

bord igjen for å gjøre ørsmå tilpassinger kunne skje flere ganger før kunstneren var helt 

fornøyd. I denne prosessen, når bildene lå nede, ble et nytt lag av lasur påført før hun igjen 

bearbeidet overflaten. En tyntflytende lasur kan ikke påføres mens lerretet er i vertikal stilling, 

fordi lasuren da vil renne og skape utilsiktede striper i overflaten. Gjennom en performativ 

prosess ønsket Bergman å skape meditative objekter som kunne skape relasjon til betrakteren. 

                                                 
27 Schomburg, MS. Archives, Foundation Hans Hartung and Anna-Eva Bergman, Antibes, pages not numbered. 
Andrea Schomburg, a German artist, acted as assistant for Hartung and Bergman in 1983 and 1984. Bergman 
talked to her during this period: these accounts were then transcribed in handwriting, hence the «Schomburg 
MS» label. I Claustres, Painting Leaf by Leaf, 19. 
28Tove Aadland Sørvåg. “Performative abstraksjoner”, Kritikk. http://kunstforum.as/2013/12/performative-
abstraksjoner/ (oppsøkt 1.9.2016). 
29 (min oversettelse) «It is thus the interaction between the metal leaves and the pictorial layers that allows the 
image to be effaced, and this justifies Bergman’s use of such material.» Claustres, Painting Leaf by Leaf, 19-20. 
30Ibid. 26. 

http://kunstforum.as/2013/12/performative-abstraksjoner/
http://kunstforum.as/2013/12/performative-abstraksjoner/
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I dette verket har kunstneren holdt seg til ren gullfolie og ren sølvfolie på overflatene. I andre 

av hennes verk, laget både før og etter dette, har hun benyttet forskjellige metaller og 

legeringer som gull, sølv, tinn, kobber og messing, for slik å oppnå en enorm kontrastrikdom i 

en ellers motivløs flate. Hun har i flere av bildene sine flere lag med tempera som 

underlagsmaling for metallfolien. Etter at metallfolien er lagt på plass, er det noen steder 

skrapet, skåret ned i underlaget eller svakt pusset slik at hun har fått frem tildels uventede og 

overraskende farge- og lyseffekter som skaper liv i overflaten. På samme måte har hun i flere 

av de andre bildene sine lagt flere lag metallfolie over hverandre og etterbehandlet dem på 

forskjellige måter. Med en slik utstrakt bruk av metallfolie viser hun hvordan farge er 

reflektert lys, og hvordan vi kan få en kraftigere fornemmelse av lysets betydning for å skape 

en fargeopplevelse her enn når bildet kun er malt med pensel for påføring av ulike pigmenter i 

ulike farger. 

I dette aktuelle verket som jeg har valgt ut, har hun valgt bort de store kontrastene, motivet og 

de drastiske inngrepene i overflaten. Dette verket fremstår for oss sart og vibrerende i sin 

enkelhet. Men flatene er store og lysende, og alt kan komme frem i dem og alt kan oppstå. For 

Anna-Eva Bergman var naturen et bilde av det absolutte der alt finnes i alt. Hennes motiver 

eksisterer mellom nærvær og fravær, skriver Annie Claustres31, som mener bildene antyder en 

temporalitet av en annen natur og ikke refererer til oppfatningen av representasjon. Bergmans 

tilnærming til naturen og observasjon av denne synes å søke en dybde gjennom tanken. 

Bildene kan oppfattes som tegn som opphører å være synlige, og i det opprinnelige 

billedrommet kan det kanskje oppleves et fravær, som igjen kan skape en følelse av intethet. 

Uendelighet og intethet kan tenne en form for opphøyelse som kan transportere oss utenfor 

oss selv. Men finnes det andre elementer ved verkene som kan gi annen interessant kunnskap? 

 

2.2 Formale elementer 

 

Hva er diptykonets motiv? Verkets abstrakte og nonfigurative presentasjon gir oss ingen 

gjenkjennelige elementer eller symboler som gir umiddelbare assosiasjoner til et bestemt 

motiv. Men hva med selve formen? Kan den være selve motivet? I et abstrakt bilde blir 

tanker, følelser, og visuelle opplevelser formidlet gjennom formale virkemidler (linjer, 

                                                 
31 Ibid. 54. 
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former, farger og tekstur). Motivet i et abstrakt maleri kan derfor ha kunstnerens refleksjon 

over den kreative prosessen som motiv, og dermed formidle et uttrykk for kunstnerens indre 

tilstand. Bildet har ingen etterligninger av observerbare fenomener i den ytre verden og 

handler med andre ord om seg selv. Ettersom Anna-Eva Bergmans diptyk er abstrakt og 

nonfigurativt, dreier det seg derfor utelukkende om de formale elementene.32 Motivet er 

identisk med bildets formale løsning. I utvidet forstand kan vi si at temaet eller kunstnerens 

ide angir hva motivet handler om. Et eksempel som kan belyse hvordan vi kan se på 

Bergmans bilder, kan vi finne hos Mark Rothko og hans No. 3/No. 13 Magenta, Black, Green 

on Orange, et verk fra hans modne stilperiode, der han benytter to eller tre klare rektangler av 

farge, ordnet over hverandre, flytende innenfor et glødende fargefelt. Her kan vi forstå hva 

som menes med uttrykket «all over» som ofte er brukt i forbindelse med abstrakt 

ekspresjonistisk maleri. Der er ikke noe sentralt punkt, kantene, hjørnene og sidene er av 

mindre betydning enn kjernen og helheten. Om der er en bevegelse i maleriet så er den fordelt 

likt fra topp til bunn, side til side, og der er ingen mulighet for oss å ferdigstille opplevelsen 

av maleriet uten å la øyet vårt, kroppen vår, vandre over hele overflaten på lerretet. Vi ender 

opp å være i en sone uten tyngdekraft, der det ikke finnes noen vekt.33 En annen tilnærming til 

Bergmans bilder kan være å nesten tre inn i det som betrakter. La bildet omslutte den 

betraktende. Rothko sa at han likte at bildene hans hang nesten helt ned mot gulvet. Hvordan 

Bergman ønsket sine bilder å henge er for meg ukjent. Men Rothko så bildene som viktige i 

forbindelse med betrakterens fysiske tilstedeværelse, som starter med føttene på gulvet. Han 

ville at bildene skulle starte så nær gulvet som mulig, slik at opplevelsen ble nesten som å stå 

inne i bildet, heller enn å betrakte et eget objekt på veggen. Betrakterens rom er bildets rom 

og omvendt. 

 

Den formale løsningen er spesielt interessant i Anna-Eva Bergmans verk ettersom det er et 

abstrakt diptyk. Bildene hver for seg er utformet i stående i format, mens diptyket med 

bildene hengende ved siden av hverandre, gir et helhetlig og monumentalt liggende format. 

Det er vanskelig å si hva som dominerer, om det er bredden eller høyden. Men kunstnerens 

valg av store formater kan være av en helt annen grunn enn den som historisk sett fremhevet 

det store formatet som pompøst og grandiost. Kanskje var det intimitet og menneskelighet 

som var begrunnelsen, slik Mark Rothko skrev om i 1951 i bladet Interiors34. Han skrev at 

                                                 
32 Erik Mørstad, Visuell analyse, metode og skriveråd. Oslo: Abstrakt forlag, 2000. 34. 
33MOMAmultimedia/www.moma.org, Abstract Expressionist New York (oppsøkt 9.2.2013). 
34 Jean Leymarie et. al. Abstract Art since 1945. London: Thames and Hudson, 1971. 156.   
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«når man maler et lite bilde, da setter man seg selv utenfor sin opplevelse for å se på 

opplevelsen på en stereoskopisk måte eller med reduksjonsglass. Men når man maler det store 

bildet, da er man inne i det. Det er ikke noe du selv bestemmer.»35 Fra Anna-Eva Bergmans 

dagbok kan vi lese noe av den samme tankegangen hos henne: 

Når man maler et bilde bør man forsøke å betrakte det mest mulig objektivt – som om 

det slett ikke er en selv som maler det – efterhvert som arbeidet skrider frem. Tvihold 

aldri på en forestilling om at akkurat slik skal bildet se ut når det er ferdig – utnytt 

tvert imot de muligheter som byr seg selv eftersom man arbeider. Se objektivt og 

nøkternt på det – Det er ikke jeg som maler – men en kraft. Betrakt denne krafts 

produkt med kritikk og åpen vurdering. Gjør man ikke det, vil man gå glipp av mange 

store muligheter. […]36 

 

 

 

Komposisjonen er geometrisk på grunn av de enkelte kvadratiske metallbladene som formalt 

er organisert i forhold til helheten og i forhold til seg selv. De skaper en form for enhetlig 

rutenett som strekker seg over de rektangulære lerretene og er effektive virkemidler for å 

skape stabilitet og ro. En symmetrisk framstilling av geometriske former virker ofte 

behagelige for øyet. Selve komposisjonen består av flere formale virkemidler som bygger 

verket. Vannrette og loddrette linjer fremtrer for oss i overgangen mellom hvert enkelt 

metallfolieblad og kan for oss oppleves som mellomrom selv om der ikke nødvendigvis er 

noe fysisk mellomrom. Metallfoliebladene er limt på kant-i-kant, og noen steder fremtrer det 

vi oppfatter som mellomrom mer tydelig for oss enn andre steder. Noen steder er overgangen 

nesten umulig å se, men vi vet at impliserte linjer finnes der. Kvadratene fremstår som 

geometriske hjelpefigurer for en helhetlig komposisjon. Flaten er et annet formalt virkemiddel 

som i dette verket fremtrer både som sammensatte deler av et hele og som en helhetlig, 

sammenhengende flate. Helheten fremstår som jevn og regelmessig på grunn av de små 

rektanglene som er lim kant-i-kant over hele lerretet. De små rektanglene er i seg selv egne 

små flater som til en viss grad kan oppfattes som individuelle til tross for at overgangen 

mellom dem flere steder er usynlig for oss. De usynlige overgangene er med på å forsterke 

vår oppfattelse av delene som en helhetlig flate, som et rutenett der hovedinntrykket er 

helheten, med et spill av liv delvis skapt av kunstnerens bearbeiding av overflaten og delvis 

på grunn av lysets spill i metallet. Vi opplever en synlig symmetrisk balanse og likevekt i 

billedkomposisjonen i det at de kvadratiske enkeltformene gjentas. Men balanse kan også 

                                                 
35Ibid. 
36 Anna-Eva Bergman, Pistes/Stier Anna-Eva Bergman. Antibes: Foundation Hans Hartung/Anna-Eva Bergman, 
1999. 11-2-47. 
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være avhengig av assosiasjoner og psykologiske faktorer som i neste omgang kan skape 

asymmetri.  

 

Bergman benyttet det gylne snitt flittig som konstruksjonsmetode for sine bilder.  Hennes 

notater og skisser er synlige bevis på dette. Her er et utdrag om konstruksjon fra hennes 

dagbok: 

Lerretet er i seg selv en geometrisk flate. Man vokter seg for å dele i midtlinjer og 

tredjedelslinjer – likeledes rette vinkler, 30 graders vinkler, kvadrater, regelmessige 

sirkler og alt som «binder» motivet og gjør det til ornamenter og livløse 

konstruksjoner. Ornamentets lover er helt andre enn den bildende, fri kunsts lover. 

Disse har også en helt annen misjon. De gamle mestre fant at det gyldne snitt var den 

mest harmoniske deling. Det er bevart gjennom 100vis av år. Man plasserer 

hovedkomposisjonen i bildets gyldne snitt. […].37 

 

 

Kunstnerens dagboksnotat henviser til plassering av et motiv, eller en hovedkomposisjon i 

bildets gylne snitt. Flere av hennes bilder har en tydelig hovedkomposisjon hvor vi lett kan 

overføre denne tanken om komposisjon og det gylne snitt til en plassering på billedflaten. 

Men i det abstrakte verket som er i fokus i denne oppgaven, finnes det ikke noe umiddelbart 

motiv, og det er lett å tro at det i et slikt bilde ikke er nødvendig med en utstrakt komposisjon 

for utvikling av bildet. Det finnes ingen synlige deler i bildet som fremstår som umiddelbare 

oppmerksomhetspunkter. Likevel er det mest trolig at Bergman også i dette verket benyttet 

det gylne snitts prinsipp for konstruksjonen. 

 

Det gylne snitt er en av de mest omtalte komposisjonsteknikkene, og trolig en av de eldste. 

Metoden er en matematisk utregning av det visuelt mest tilfredsstillende punktet på en gitt 

linje, basert på en idealisert utforskning av naturen og menneskekroppen. Hvis et punkt deler 

et linjestykke i to på en slik måte at den minste delen forholder seg til den største på samme 

måte som den største forholder seg til hele linjestykket, vil forholdstallet mellom dem alltid 

være 1,6180.38 Dette forholdstallet er benyttet gjennom tidene både til plassering av motiv og 

også for formatet på bilder. Men Bergman kan ikke ha benyttet denne utregningen for 

formatet på sine bilder, da ville de ha hatt en høyde på 184 cm. Ettersom høyden på bildene er 

146 cm må det være en annen beregningsmetode hun har benyttet. For det gylne snitt var ikke 

den eneste figuren som ble benyttet til komposisjon av bilder. I middelalderen var «porte 

                                                 
37Ibid. 21-7-47. 
38http://kunsthistorie.com/fagwiki/Det_gylne_snitt Søkt opp 24.7.2016 og Claustres, Painting Leaf by Leaf, 44. 

http://kunsthistorie.com/fagwiki/Det_gylne_snitt
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harmonique» (den harmoniske port) like vanlig.39 Bruker vi denne metoden for utregning av 

formatet på Bergmans lerreter, kommer vi litt nærmere det formatet Bergman valgte, men 

ikke helt, vi ender på en høyde på 161 cm. Så det betyr at hun har valgt et format som ikke er 

basert på «skjønne» proporsjoner, men heller at hun har stolt på sin intuisjon og gode smak, 

slik mange i 1700-tallets opplysningstid mente var det riktige.40 

 

Til tross for at bildenes format ikke er utformet etter det opphøyde idealet for skjønnhet og 

bruk av beregningsmetoder som det gylne snitt eller den harmoniske port, uttrykker verket en 

form for enkel storhet som kan lede tankene mot den bysantinske kunsten. Der var ikonene 

gjenstand for en intens venerasjon (ærbødighet) og innholdet var ofte symbolsk og abstrakt og 

ofte kalt verdensfjernt og hieratisk.41 

 

Men til tross for at vi umiddelbart ikke kan se noen forbindelse med det gylne snitt, fikk jeg i 

mitt møte med Christine Lamothe bekreftet at Bergman benyttet utregningsmetoder for å 

konstruere alle sine bilder, uavhengig om de hadde noe direkte motiv eller ikke. Dette 

bekrefter at selv de enkleste og tilsynelatende mest tilfeldige inngrep i billedflaten var ytterst 

kontrollerte handlinger fra kunstnerens side. Jeg kunne ikke finne noe eksempel som direkte 

kunne forklare konstruksjonen av néant-bildene, men jeg fant eksempler som kan føre til en 

forståelse av kunstnerens presise tanker om konstruksjon fra begynnelsen av 1960-tallet. Et av 

eksemplene er N°12-1960 Le Miroir42 som er spesielt interessant i denne oppgavens 

sammenheng, og som jeg også vil komme tilbake til senere. Bildet er bygget opp på samme 

måte som néant-bildene, med kvadrater av sølvfolie fordelt over størstedelen av lerretet, men 

med en mer konstruert ytterkant og en mer ujevn og varierende overflate. I dette bildet kan 

undermalingen lettere synes mellom de kvadratiske metallfoliene, spesielt i den nedre halvdel 

av bildet. Dette skaper en form for noe, som skaper en motstand mellom de reflekterende 

kvadratene. Ser vi på kunstnerens konstruksjonstegning kan vi se en slags horisontlinje cirka 

en tredjedel ned fra øverste kant. I tillegg møtes de konstruerte linjene i flere knutepunkter, 

som skal antyde hvor det mest harmoniske punktet i billedflaten kan være, nemlig det gylne 

snitt. Ser vi på det ferdige bildet igjen, kan vi se at der skjæringspunktene er og rundt disse er 

                                                 
39Lise Gotfredsen, Bildets formspråk. Oslo: Universitetsforlaget, 2004. 56. 
40Ibid. 63. 
41Lucie-Smith, Illustrert kunstordbok, 34, 83. 
42 Vedlegg Figur 3. 
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undermalingen fra det malte lerretet mer synlig mellom metall-rektanglene enn ovenfor den 

nevnte horisontlinjen. Og akkurat rundt der skjæringspunktene er har vi også klarere 

refleksjonen av lys, refleksjoner som i møte med bildet er i bevegelse og som gjør overflaten 

levende ved at de lyse feltene forskyver seg etter hvert som betrakteren beveger seg i forhold 

til bildet og i forhold til den ytre lyskilden. 

 

Et annet eksempel på konstruksjon av flaten er hennes No7-1960 Grand Tombeau43 der hun 

har dekket hele lerretsflaten med kvadratiske gull-folie blader, etter å ha malt underlaget med 

flere lag tempera i flere farger. Koloritten er dominert av dystre jordfarger med et sløret 

skimmer av gammelt gull og kobber. Dette har kunstneren fått frem ved å arbeide sammen 

gullfoliebelegget med tempera ved at det er lagvis lasert og belagt med folie, gnidd og skrapt i 

overflaten slik at det ene laget skinner gjennom det andre, pusset bort deler av folien slik at 

undermalingen kommer klarere frem, lagt tynne lag av lasur av tempera i flere lag, nye lag 

med folie og enda nye lag med lasur. Her får hun frem en integrasjon av metallfolie, 

billedgrunn og sparsomme lag med lasurer som gir bildet en levende stofflighet, en spenning i 

uttrykket og en uendelig dybde. Ser vi på konstruksjonstegningene til dette bildet kan vi se at 

ingen av fargevariasjonene i lasuren og den varierte overflaten på noen måte er tilfeldig. Hun 

har konstruert punktene og feltenes plassering utfra det gylne snitt. 

 

Konstruksjonsmetoder tillater bildet å bli organisert. Anna-Eva Bergmans relasjon med 

teorien om det gylne snitt kan ha vært av en filosofisk natur, som ofte er tilfelle med 

kunstnere.44 Men metoden var innarbeidet hos henne: 

 

The golden section has been studied and researched for years. I know, many artists 

laugh at that now, but all the same it’s like a musician who has to know his scales […]. 

In Norway, I continued to work with it […] and it is still a basis. It isn’t that one uses 

it every day, that is not the question, but it has become so much part of the 

subconscious, the instictive, that one has a certain sense of proportion. It has become 

automatic.45 

 

                                                 
43 Vedlegg Figur 4. 
44 Roger Hertz-Fishler, «Le Nombre d’or en France de 1896 à 1927» in Revue de l’Art, no. 118. 1997, vol. 4, pp. 
9-16. I Claustres, Painting Leaf by Leaf, 44. 
45 Schomburg, MS. Archives, Foundation Hans Hartung and Anna-Eva Bergman, Antibes, pages not numbered. 

Andrea Schomburg, a German artist, acted as assistant for Hartung and Bergman in 1983 and 1984. Bergman 

talked to her during this period: these accounts were then transcribed in handwriting, hence the «Schomburg 

MS» label. I Claustres, Painting Leaf by Leaf, 41. 
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Eksemplene som finnes i kunstnerens atelier fra konstruksjon av bildene er utallige. Ingenting 

av det som tilsynelatende er tilfeldig plasserte merker og fargevariasjoner er tilfeldig. Derfor 

gjør også bildene hennes sterkt inntrykk på de som møter dem. Å skape slike bilder er en 

søken etter et absolutt, etter et fraværende rom man bare kan strebe etter.46 

 

 

Men tilbake til det verket som denne oppgaven handler om. Et tredje formalt virkemiddel er 

fargen, som skapes av lysets skinn på bladgullet og bladsølvet, i tillegg til den mørkere blå og 

grå undermalingen som er tydeligst rundt bildenes ytterkanter. Fargen i metallet virker for oss 

ubestemmelig og flyktig på grunn av at lyset til enhver tid skaper variasjon av fargevalører i 

overflaten. Josef Albers kaller dette en sjiktfarge som fremstår som et tynt transparent lag 

mellom øyet og overflaten, uavhengig av overflatens egenfarge.47 Noen steder fremtrer en 

form for skygge på deler av overflaten, som en anelse mørkere valør av metallets farge. Her 

kan vi på grunn av lysets virkning og skinn på overflaten, i ett øyeblikk oppleve en viss dybde 

eller volum, mens vi i neste øyeblikk kan oppleve at ved lysets spill eller ved bevegelse i vårt 

eget blikk, sletter ut det vi oppfattet som dybde og perspektiv. Virkningen av metallets 

materiale skaper en ren overflate, en glatt tekstur som vi i tillegg til den flate flaten også kan 

oppleve med dybde og volum. Dybde og volum oppstår ved fargevariasjoner i den gylne eller 

den sølvfargede overflaten som gir oss en fargeillusjon som Josef Albers kaller en optisk 

blanding,48 og som forsterker vår opplevelse av den helhetlige billedflaten. Den midnattsblå 

eller grå undermalingen som noen steder vises og som noen steder er usynlig i 

mellomrommene eller overgangene mellom hvert enkelt kvadrat av metallfolie, er tydeligst 

rundt ytterkanten av bildene og skaper en fargekontrast. Her ser vi at metallet er bearbeidet 

ved at kunstneren har skrapet bort eller revet i ytterkantene av metallfoliebladene som grenser 

mot bildets ytterkanter, slik at den blå og grå fargen kommer klart til syne. Denne kontrasten 

dannet av den mørke og litt rufsete rammen på lerretsflatens ytterkanter, og som omkranser 

den skinnende metalloverflaten, skaper en vibrerende grense som kan gi oss en illusjon av at 

selve metallfolien ligger i et sjikt foran bakgrunnen, som om den på en måte flyter over 

overflaten. De forskjellige lagene og flatene skapt av metallet, undermalingen og de siste 

lagene med tynn lasur interagerer med hverandre og skaper en vibrerende stemning. Så lenge 

                                                 
46 Claustres, Painting Leaf by Leaf, 44. 
47Josef Albers, Interaction of Color. Revisted and Expanded Edition. UK and US: Yale University, 1963. 64. 
48Ibid. 49. 
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der finnes en ekstern lyskilde gjør materialets reflekterende egenskap at folien fungerer 

som en egen lyskilde, og lar lyset spille internt i selve kunstverket. Lysspillet foregår 

både over den store billedflaten og noen steder mer enn andre steder også i hvert enkelt 

metallkvadrat. Kunstneren har kontrollert lysrefleksjonene til en viss grad ved å påføre 

denne tynne lasuren som inneholder noen få pigmenter, over metallet, slik at lysets spill 

og skyggevirkninger temmes. Der er ingen skarpe kontraster mellom lysvirkningen og 

de transparente skyggene, men de kan likevel oppleves som om de skaper en illusjon av 

tre dimensjoner på den todimensjonale flaten, et udefinert rom i billedplanet. Dette 

billedrommet er ikke dypt og gjør at billedplanet umiddelbart kan oppfattes som forsiktig 

ullent og udefinert, en visuell tekstur, mens man ved nærmere utforskning over det som finnes 

i billedplanet kan oppleve et dypere og nærmest uendelig billedrom. Rom- og 

volumdannelsen som fremkommer i denne sammenheng må karakteriseres som perseptuell, 

fordi den appellerer til sanseopplevelsene våre. Men det finnes ingen fokusområder i bildene 

som spesielt tiltrekker seg oppmerksomhet. Oppmerksomheten trekkes til helheten og 

formatet heller enn kontrasten som oppstår mellom den mørke rammen rundt de lysende 

flatene og selve billedflaten. Blikket forvandles til en opplevelse fordi der ikke er noe spesielt 

å feste blikket på. Man blir dratt inn – inn i evigheten. Betrakteren oppfatter den visuelle 

helheten i bildet ganske raskt, men kan dvele i det uendelige ved inngangen til billedrommet. 

Og hva kan skje da? Kanskje fremtrer rutemønsteret som dekker billedplanet i større grad enn 

ved første øyekast. Rutemønsteret eller rutenettet som dannes av utallige kvadrater av 

bladgull og bladsølv som er limt side om side over hele flaten skaper en fremtredende effekt 

ved billedplanet om man velger å la disse fremtre som visuelle markører. Rutenettet danner en 

geometrisk komposisjon som er nøye kalkulert med tanke på plassering av kvadratene slik at 

de danner et symmetrisk og balanserende rutenett over billedplanet. Med et slikt rutenett 

skapes også en form for perspektiv. Rutenettet fremhever flaten slik at flaten kan virke utover 

sine grenser, utover bildets grenser. En illusjon av rutenettet som uendelig kan gi oss som 

betrakter en følelse av at bildet kun er en liten del av en større flate. Men dette kunstverket har 

en smal ramme langs ytterkantene, en mørkere ramme som begrenser denne illusjonen noe.  

Men bildet kan også anses å være en ekspressiv komposisjon, fordi det i bildet er vektlagt 

uttrykkskraft og subjektive følelser, til tross for at disse fremkommer uten et opprinnelig 

motiv og at bildet er et non-figurativt bilde. Det kan være kunstnerens egen refleksjon over 

den kreative prosessen som er bildets motiv. Den skapende prosessen der kunstneren bruker 
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sin egen kropp og sin egen kraft i bevegelse for å påføre maleriet farge og metallfolie, en 

bevegelse for hvert blad som legges på, en prosess som er selve bildets motiv. 

 

Diptykets tittel er néant d’or og néant d’argent som på norsk kan bety intethet i gull og 

intethet i sølv. Men i utstillingskatalogen Malerier og tegninger 1949-1987 er néant d’or 

oversatt til gyldent tomrom49. Tomrom kan være et synonym til intethet, men de to begrepene 

betyr ikke helt det samme. I mitt møte med Christine Lamothe fikk jeg avklart at tomrom ikke 

var et begrep som kunne forbindes med noen av Bergman sine bilder. Men intethet derimot, 

var et begrep hun forholdt seg til på flere måter. Det er mange filosofer som har skrevet om 

hva intethet innebærer og begrepet er ofte brukt av kunstnere og kommentatorer gjennom 

siste halvdel av 1900-tallet, spesielt i forbindelse med abstrakt kunst. Men det forekommer 

sjelden at de utdyper betydningen av begrepet de benytter. Filosofer generelt er av varierende 

oppfatning av hva intethet er, hvordan intethet oppstår og hvordan begrepet kan forklares. 

Hvis intethet er en væren i seg selv, må den i det minste oppstå som en ren væren som i en 

intuisjon eller en tanke, som ikke er noe i vår virkelige verden, men bare i vår bevissthet. Men 

kan vi egentlig tenke intet? Kanskje har intetheten bare en form for væren, ikke som en væren 

i seg selv, men at den oppstår gjennom et medium, som for eksempel et tenkende menneske. I 

så fall kan det være at dette mennesket løser seg fra sin egen væren, en form for bevissthetens 

negasjon i sin egen virkelighet, slik at intetheten kan komme inn i verden. Det er mulig at 

intetheten kan frembringes i mellomrommet mellom fortid og nåtid. I tilfelle kan dette 

mellomrommet oppstå i vår bevissthet når for eksempel en person er fraværende, i 

bevisstheten om personens eksistens i fortiden og hans fravær eller ikke-eksistens i nåtiden. 

Intetheten kan da ligge i denne negasjonen som skaper en kløft eller splittelse mellom fortid 

og nåtid. Men dette kan sikkert også skje i det som skiller nåtid fra fremtid. Hvis vi har 

muligheten å velge en fremtidig handling blant flere alternativer, er vi allerede i fremtiden når 

vi velger på grunn av den væren vi vil være i fremtiden. I dette øyeblikket kan vi si at vi er en 

ikke-væren i nåtiden og en tilsvarende kløft oppstår og gir plass for intetheten.  

«Annie Claustres beskriver Anna-Eva Bergmans bilder som minne-bilder i en bergsonsk 

forstand. For Henry Bergson ligger bildenes kjerne i feltet mellom virkelighet og 

representasjon, og det er også her Bergman befinner seg»50, skriver Karin Hellandsjø i 

forordet til utstillingskatalogen Minnespeil. 

                                                 
49Ole Henrik Moe, Anna-Eva Bergman. Malerier og tegninger 1949-1987.  Oslo: Orfeus Forlag. 1996. 33. 
50Hellandsjø, Minnespeil, 6.  
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2.3 Evolusjon i kunstnerens verk 

 

Det første néant-bildet Bergman laget var No86-1958 Néant,51 laget med tempera og 

metallfolie i sølv på papir, i formatet 65 x 50 cm. Det som skiller dette bildet fra de to bildene 

denne oppgaven omhandler er at dette første bildet er svært mørkt og det er laget på papir. 

Nesten hele overflaten er dekket av sølvfolie, som igjen er dekket med mange transparente lag 

av en mørk blå tempera som gjør størstedelen av bildet mørkt og flere steder opakt, mens det 

transparente likevel på grunn av den underliggende sølvfolien skinner gjennom 

malingslagene. Sølvfoliens nedre del avsluttes i en ujevn kant som er avrundet mot bildets 

venstre hjørne. Dette kan gi en illusjon av en stor, mørk og organisk sky som flyter over 

bakgrunnen som er selve papiret, en figur-grunn-relasjon. Skyens nedre del har en lysere og 

mer transparent overflate. Bakgrunnen er formet som en smal ramme i overkant og mot den 

venstre billedkanten, samt et bredere og mer ujevnt felt i nedre kant av bildet. Her har 

kunstneren dekket billedflaten med færre lag av den transparente lasuren og de lette strøkene 

kan ses i bildets overflate. Bildet fremstår mørkt, nesten litt truende i sin mørkhet, men likevel 

en transparent mørkhet. Det nederste ujevne og litt lysere feltet som på en måte stikker ut fra 

den mørke massen, gjør opplevelsen nesten litt organisk og urovekkende. I dette bildet er 

ingen grenselinjer mellom metallfolie-kvadratene synlige.   

 

I årene etter dette første néant-bildet laget kunstneren flere lignende bilder der hun utforsket 

formen og konseptet rundt néant. Noen av disse kalte hun No9-1960 Forme d’or informelle 

rectangulaire (uformell rektangulær gullform), No20-1963 Néant aquatique (akvatisk intethet) 

og No23-1964 Néant foncé doré (mørk gyllen intethet). Hun utforsket også flere motivkretser, 

blant annet elementene luft, jord, vann og ild. I tillegg til speilet er dette motiver kunstneren 

stadig vendte tilbake til i sine malerier.  

 

I mitt møte med Christine Lamothe fikk jeg innblikk i noen av Anna-Eva Bergmans tanker 

omkring billedkonsepter. Mye av hennes refleksjoner om kunst og om tekniske og formale 

                                                 
51 Vedlegg Figur 5. 
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problemer i forbindelse med skaping av kunst har Bergman nedtegnet i dagboks form i årene 

1946 til 1951. Noe av dette er utgitt, men slett ikke alt. Lamothe kunne tilføre svært relevant 

kunnskap om hvordan Bergman tenkte omkring det filosofiske néant-begrepet. Kunnskap om 

sammenhengen mellom billedmotivene speil og vindu i Anna-Eva Bergmans univers kan 

ifølge Lamothe åpne for større forståelse av kunstnerens tilnærming til begrepet néant 

(intethet). Disse tre motivene var for Bergman svært nært sammenknyttet.  

 

Billedmotivet speil har hun laget i flere varianter. Miroir i 1958, Miroir d’argent og Miroir 

d’or i 1959, alle tre med tempera og metallfolie på plate. No12-1960 Le Miroir52 er det første i 

større format, 250 x 200 cm og utført på lerret. Normalt vil et speil reflektere et virtuelt bilde 

av den virkelige verden foran speilet, men i Bergmans miroir-bilder finnes ingen speilbilder. 

Bildene er bygget opp som et speil med en reflekterende, jevn overflate. Men man kan ikke se 

noe avbildet i overflaten. Bildet er altså et speil uten speilbilde.  

Sett i sammenheng med intethet kan vi tenke oss at selve intetheten er reflektert i speilet, som 

en refleksjon over et minne. Annie Claustres har skrevet om dette i Painting Leaf by Leaf,53 

og med referanse til Frances Yates beskriver hun Bergmans kunst som en metafor for minnets 

psykiske mekanismer. Spesielt interessant mener hun Bergmans bruk av gull, sølv og bronse 

er, og den antydning av speil og refleks dette innehar. Metallflatene har en lagdelt struktur, de 

er både reflekterende og mottakelige. Speileffekten i overflaten setter billedflaten i bevegelse 

fordi det oppstår et perseptuelt spill mellom tilsynekomst og forsvinning. Bildene beveger seg 

i et grenseland mellom fravær og nærvær, som om de aktualiserer seg selv for betrakteren. 

Den ensartede billedgrunnen blir den ontologiske posisjonen der bildene presses frem under 

trykket av en virkelighetsoppfatning. Det er speilets reflekterende overflate som forhindrer at 

virkeligheten fanges.54 

Annie Claustres argumenterer for at Bergmans bilder er minne-bilder i en bergsonsk forstand. 

Hun mener at for Bergson ligger essensen i disse bildene mellom virkelighet og 

representasjon, noe som gjør dem estetisk moderne: «Bergman’s fascination for mirage 

phenomena confirms, in an irrational rather than theoretical mode, her interest for a certain 

conception of the image, between mind and matter.»55 

                                                 
52 Vedlegg Figur 3. 
53 Claustres, Painting Leaf by Leaf, 22-29. 
54Ibid. 16. 
55 Conversation between the Annie Claustres and Terry Haas, an artist and close friend of Bergman’s since 
1951, the year they met in Norway, October 1998. I Claustres, Painting Leaf by Leaf, 29. 
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I teknikken Bergman bruker for å lage sine bilder, klarer hun å la lyset flomme ut fra 

overflaten. Dette er kanskje fordi hvert av bildene hennes er et vindu av lys, et motiv som hun 

jevnlig skapte i bilder som viste hus med vinduer, slik som No68-1970 Maison avec fenêtre 

d’or, No79-1970 Maison noire avec fenêtre d’argent, No14-1976 Maison avec fenêtre d’or. 

Annie Claustres mener at det forekommer noen chiaroscuro-effekter i noen av Bergmans 

bilder, men de midlene hun har brukt er ingen tradisjonelle billedlige teknikker for dette. Uten 

gradering av fargenyanser oppnår Bergman effekten gjennom den interaktive relasjonen 

mellom metall-bladene og fargefeltene, som skaper en viss illusjon, gitt metallbladenes 

tekstur.56 

 

I 1976 ble vinduet laget i et eget bilde, No24-1976 Petite fenêtre dorée57 (lite forgyllet vindu). 

Vinduet er laget i metallfolie og akryl på papir (49,1 x 31,8). Bildet er oppbygget av kvadrater 

med gullfolie tett i tett over størsteparten av papiret, i et høydeformat. De er påført på samme 

måte som på de andre bildene Bergman laget, men her kan man ikke se rutemønsteret som 

dannes av mellomrommene mellom gullfolien slik det til en viss grad er synlig i néant-

bildene. Det er trolig fordi kunstneren har lasert i flere lag over gullbelegget. 

Metallfoliebladene kan også være lagt overlappende på hverandre for å forhindre linjer. Dette 

bildet finnes, ifølge Bergman-ekspert Christine Lamothe58 ikke lenger i stiftelsens eie og dette 

fotoet i sort/hvit er det eneste som finnes av kunstverket per i dag. Men vi ser klart at vinduets 

sprosser er malt med pensel over folien i en mørk farge. Penselstrøkene hennes kan beskrives 

som maleriske på grunn av deres variasjon i tykkelse, avslutningen mot ytterkantene og 

ujevnheten i linjeføringen. Dette gir helheten et organisk og nesten skisseaktig uttrykk. 

Ytterkantene av gullfolien er heller ikke helt rette og reflekterer den samme form for 

«naivitet» og noe jeg vil forklare som motstand. Ser vi på kunstnerens konstruksjonstegning 

kan vi se at hun ikke lenger konstruerer punkter for plassering av linjer og flater, men heller 

                                                 
56 Claustres, Painting Leaf by Leaf, 41. 
57 Vedlegg Figur 6. 
58

Christine Lamothe, Utdrag fra e-post per 22.08.2016 til forfatteren: «Please find enclosed the document 

concerning the painting "N°24-1976 Petite fenêtre dorée" with the description attached. Unfortunately I can only 

send the photo in black and white, as the painting is no longer the propriety of the Fondation but belongs to a 

collectioner of art. As you will see I have also enclosed a drawing from Anna Eva Bergmans own schetchbook 

on the theme of the window, as I thought that might interest you. 
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skisserer en retning for hvordan helheten av vinduet skal oppleves. Enten som et lukket vindu 

med motivet frontalt (som i speil og néant-bildene) eller med vindusflaten fallende innover i 

øverste kant, som et åpent vindu.  

 

Dette vinduet fungerer ikke som et normalt vindu der du kan se ut på en virkelighet på den 

andre siden, og heller ikke se refleksjoner fra denne siden. Man kan si at det inneholder et 

fravær. Det er laget av det som har forsvunnet ut av syne, et slags ikon. Bergmans bilder kan 

lett identifiseres med begrepet ikon hvis man tar høyde for essensen av hva et ikon egentlig 

er. Fra begynnelsen var et ikon et bilde bygget på fravær, et fravær av Gud og ordets 

usynlighet. Annie Claustres59 argumenterer for at Gud ikke er i ikonet, for ikonet er vendt mot 

Gud, og Gud slutter aldri å trekke seg tilbake fra det. I tilbaketrekningen slår han seg sammen 

med betrakterens blikk for selv å bli øynene og blikket. Denne tilbaketrekningen, mener 

Claustres at vi bare kan forstå hvis vi tenker på den i form av det doble registeret den utgjør. 

Det første bærer preg av et fravær av en modell. Så er det den analogiske egenskapen ved 

ikonet som fører oss til et sted der ikonet er veien, retningen. Som i Bergmans bilder om 

intethet, om speil og om vindu, antydes et fravær. Claustres mener at bildene er komponert av 

det som har forsvunnet fra syne og at deres eksistens i modus av tilstedeværelse og fravær er 

av samme relasjonelle orden som finnes mellom ikonet og Gud.60 I en slik sammenheng er 

også kunstnerens bruk av metallfolie svært viktig. Foran dette reflekterende materialet blir 

betrakterens blikk konfrontert med et speil som reflekterer et bilde der modellen er 

fraværende. Derfor kan man si at Bergmans bilder har en ikonisk essens i seg. Og denne 

perseptuelle erfaringen av fravær definerer Bergmans bilder på forskjellige nivåer.  

For Anna-Eva Bergman er det først og fremst å skape lyset i bildene som er det vesentligste. 

Hun maler med reflekterende metallblader. Hun integrerer det immaterielle og usynlige lyset i 

metallfolien med formale virkemidler som farge og konstruksjon, på en måte som kanskje 

gjør bildene til en metafor for det guddommelige?  

 

Formålet med dette kapittelet har vært å presentere Anna-Eva Bergmans abstrakte diptyk i 

relevant kontekst. Først gjennom en beskrivelse av skapelsesprosessen, der kunstneren bygger 

                                                 
59 Marie-José Mondzain, Image, icône, économie. Les sources byzantines de l’imaginaire contemporain, Paris, 
Seul, 1996.111. I sitt verk analyserer Mondzain den politiske og filosofiske naturen til ikon i de ikonoklastiske 
konflikters perspektiv. Utfra dette verket er Claustres argumentasjon bygget opp. I Claustres, Painting Leaf by 
leaf, 37.  
60 Claustres, Painting Leaf by Leaf, 38. 
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opp billedflaten gjennom bruk av metallfolie. Lerretene drar på denne måten nytte av spatiale 

effekter som klarer å antyde helt nye visuelle effekter uten perspektivets mange triks. Som 

kunstneren selv beskriver det blir de forskjellige spatiale nivåene noen ganger satt i kontrast 

til hverandre, noen ganger lagt i lag, former og strukturer spredt over terrasser, som noen 

ganger reflekterer hverandre.61 Ved bruk av kroppens bevegelser i utformingen av kunstverket 

klarer kunstneren å skape performative elementer i abstraksjonen. Med hjelp av den frie 

kunsts lover konstruerte Bergman alle sine bilder, og med presisjon utformet hun bilder som 

en søken etter det absolutte, eller som Claustres beskriver, etter et fraværende rom man bare 

kan strebe etter.62 

Bildenes overflate har en glatt tekstur som i tillegg til den flate overflaten kan oppleves med 

dybde og volum. De forskjellige lagene og flatene skapt av metallet, undermalingen og de 

siste lagene av tynn lasur interagerer med hverandre og skaper en vibrerende stemning. 

Oppmerksomheten trekkes til helheten, og blikket forvandles til en opplevelse fordi der ikke 

er noe spesielt å feste blikket på. Det knapt synlige rutenettet skapt av de kvadratiske 

metallbladene kan gi en illusjon av perspektiv om man velger å la disse fremtre som visuelle 

markører. Med kunstnerens valg av tittel på bildene blir vi automatisk ført til en filosofisk 

kontekst, der bildenes kjerne ligger i feltet mellom virkelighet og representasjon i en 

bergsonsk forstand, ifølge Claustres. 

 

                                                 
61 Schomburg, MS, Archives, Foundation Hans Hartung and Anna-Eva Bergman, Antibes, pages not numbered. 
Andrea Schomburg, a German artist, acted as assistant for Hartung and Bergman in 1983 and 1984. Bergman 
talked to her during this period: these accounts were then transcribed in handwriting, hence the «Schomburg 
MS» label. I Claustres, Painting Leaf by Leaf, 19.  
62 Claustres, Painting Leaf by Leaf, 44. 
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3 Anna-Eva Bergman – en tilnærming 

 

3.1 Bruk av teori og metode i analysen 

Å forstå abstrakte og nonfigurative bilder kan være en utfordrende oppgave, og i møtet med 

dem kan det være mange aspekter som gjør det vanskelig å sortere ut og forklare hva bildet er 

eller hva bildet gjør. Anna-Eva Bergmans diptyk er ikke noe unntak i denne sammenheng. Jeg 

har valgt å bruke to teorier som kan åpne for interessante aspekter som gjør det enklere å 

kunne forstå verket. Ved å benytte Gottfried Boehms billedteori, ønsker jeg å belyse bildets 

overflate og se om teorien kan åpne for aspekter som gjør det enklere å forstå hva som skjer i 

møtet med dem. Ved hjelp av billedteorien prøver jeg å forklare og begrepssette elementer og 

prosesser i billedflaten, og slik ønsker jeg å komme nærmere en forståelse av hvordan bildet 

kan fungere som et eget språk, slik Boehm benevner det i sin teori. Gjennom utforskning av 

den billedlige formens eksistens, og hvordan denne sammenfaller med dens fremtredelse, 

søker jeg å få et klarere innblikk i hvordan et av billedteoriens sentrale begreper, inversjon, 

kan åpne for en tilnærming til bildene. En tilsvarende tilnærming til bildene kan Paul 

Crowthers abstraksjonsteori åpne for, selvom hans teori ikke omhandler selve billedflaten, 

men heller det overskridende perseptuelle rommet som dannes foran og bak billedflaten.  

Dette rommet forklarer Crowther med fem overskridende nivåer, der optisk illusjon kan åpne 

for avdekking av latente, synlige egenskaper i billedflaten. Jeg vil ved hjelp av hans teori se 

om de forskjellige nivåene kan belyses i Bergmans bilder og slik åpne for nye aspekter ved 

forståelsen av verket.     

 

De to teoriene jeg har valgt for å belyse billedflaten i Bergmans bilder vil bli etterfulgt av en 

vurdering av nærvær-fravær-relasjonen tilknyttet bildene. Bergmans abstrakte og 

nonfigurative verk kan anskues som bilder der motivet er fraværende og på denne måten 

representere et fravær, samtidig som de er i stand til å skape et nærvær.  En slik vurdering vil 

kunne åpne for nye aspekter i tilnærmingen til verket. 
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3.2 Kunstverket og Gottfried Boehms billedteori / 

bildets billedlighet 

 

I det følgende vil jeg med utgangspunkt i Gottfried Boehms billedteori undersøke Anna-Eva 

Bergmans bruk av overflate i bildene: No.15A néant d’or63 og No.15B néant d’argent64 (1963). 

Ifølge Boehm vil blikkets møte med verket få bildet til å tre frem som værende midt mellom 

en fysisk verden og en drømmeverden.65 For å nærme meg en forklaring på hva Boehm mener 

med dette og samtidig tilnærme meg Bergmans bilder, vil jeg i dette delkapittelet analysere 

verkets forskjellige billedlige elementer som de trer frem i flaten. Sentralt her vil være et 

grunnleggende begrep innenfor Boehms billedteori, nemlig at det samtidig med formingen av 

kunstverket gjennom persepsjon, skjer det han kaller en inversjon. En slik inversjon innebærer 

at en og samme farge, flate eller felt omfortolker seg selv og blir omfortolket rettet mot 

forskjellige mulige betydninger. 

 

Motivet i Bergmans diptyk er identisk med bildets formale løsning ettersom det er et abstrakt 

verk. Vi kan si at formen er innhold samtidig som innholdet er form. I den geometriske 

komposisjonen av linjer og flater som dannes av de kvadratiske metallbladene som er limt 

kant-i-kant over hele billedflaten i Bergmans verk, oppstår det noe som jeg ifølge Boehms 

billedteori vil beskrive som en tetthet. Tettheten er dannet av linjer og flater som skaper 

grenseflate-kontraster som er oppstått av kunstnerens bearbeiding av underlaget for de 

kvadratiske metallbladene. Etter påføring av en pastos masse har kunstneren latt denne tørke 

for så å skrape og pusse og lage et grunnlag for påliming av bladgullet og bladsølvet. Et 

flettverk av forgreninger danner slik underlaget for metallbladene og fremviser på overflaten 

et spill av linjer og flater som er med på å gjøre overflaten levende. Ifølge Boehms billedteori 

kan resultatet av denne underlagsbehandlingen kalles for kunstnerisk stil: «Også det, som man 

kalder kunstnerisk stil, er et fletværk af grænselinier, et bestemt spillerum i deres 

sammenhængende arrangement. […].»66 Her blir grenselinjer til et system av fargeflate-

grenser som modulerer hverandre uavhengig av metallkvadratenes grenser, og lysets spill i 

denne overflatestrukturen skaper en bevegelse som fremhever fargeflate-grensene og kan slik 

                                                 
63 Vedlegg Figur 1. 
64 Vedlegg Figur 2. 
65Boehm,  «Hinsides språket», 33. 
66 Boehm, «Bidrag til en billedets hermeneutik», 196. 
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henvise til en betydning, samtidig med at en annen betydning trer frem, og så en tredje som 

trenger de andre tilbake. Det er akkurat her, i disse flatene og i overgangen mellom hvert 

enkelt kvadratiske metallblad, der mellomrommet noen steder ikke er synlig og andre steder 

litt mer synlig, at en viktig del av det Boehm betegner som bildets talekraft, dannes. Det er 

videre i disse overgangene, mellom de billedlige elementgrensene som forutsetter den 

ikoniske tetthet, at et samlet system for billedfremtredelse oppstår, og som ifølge Boehm 

markerer kontrast og samklang mellom de indre elementene. Dette har å gjøre med bildets 

billedlighet, som ifølge Boehm kan erfares konkret som en anskuelig oppfordring til å gå fra 

det ene til det andre.67 Grensekontrastene mellom billedelementene danner den ikoniske 

tetthet ved at kontrastene simultant henviser til en mening. Mening i denne sammenheng viser 

til en åpen erfaring der verket kan komme betrakteren i møte. Overgangen mellom 

grensekontraster mellom farge, flate og grenselinjer kan på denne måten åpne for en 

overskridende erfaring i møte med kunstverket. De transparente lasurlagene som er påført 

metallbladene fremstår som tynne malingssjikt, og er også med på å skape grensekontraster, 

fordi de lar den underliggende fargen skinne gjennom. På denne måten tilføres billedplanet 

dybde og glød. Fordi lyset reflekteres av undermalingen og metallet, og tones av lasuren, 

forsterkes den perseptuelle effekten. Disse grenselinjene, som på denne måten oppstår i bildet, 

kan tolkes som det tause språket Boehm betegner som verkets ikoniske tetthet. 

 

Det er altså i overgangen mellom de billedlige elementgrensene at bildenes talekraft skapes68, 

ifølge Boehm. I overgangene oppstår en fremtredelsesfylde som kan være fremkommet av 

enkle formkonstellasjoner på billedflatene, slik som forgreningene i metallflatene eller 

grensekontrastene mellom de kvadratiske metallbladene. Disse formkonstellasjonene er helt 

uavhengig av om det finnes få eller mange billedlige detaljer i flaten. I Bergmans bilder kan 

det være lys- og skygge-former i billedplanet, latente flettverk av grenselinjer i 

metallbladenes underliggende flater eller kontrasten mellom bakgrunn-forgrunn i 

mellomrommene mellom metallbladene og langs bildenes ytterkanter. Fremtredelsesfylden 

oppstår gjennom formkonstellasjonenes simultane henvisning til en mening, som en 

overskridende erfaring. Ifølge Boehm skjer dette på grunn av strømmende flate-energier som 

gir en flertydig fylde i fremtredelsen.69 Denne fylden er resultatet av det uendelige 

                                                 
67 Ibid. 199. 
68 Ibid. 194. 
69 Ibid. 196. 
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samsvarende forholdet mellom indre energier og grunn-energier som skapes i flaten av den 

enkelte kontrast og som til slutt, ifølge Boehm, fremstår som den ikoniske helhet.70 Den 

billedlige formens eksistens, som Boehm betegner som det samlede systemet der grenser, 

indre flater og mellomrom samler seg, kan ikke skilles fra sin fremtredelse, og blir slik til en 

tetthet. Ved å betrakte det sette utfra dets grense, eksponeres det en betydning i 

billedfremtredelsen som et resultat av grenselinjenes system av fargeflate-grenser som støter 

opp mot hverandre og slik skaper en invers og svevende bevegelse.71 Her blir bakgrunn til 

forgrunn og forgrunn blir bakgrunn i en simultan bevegelse frem og tilbake fordi fargeflate-

grensene kontinuerlig opphever virkningen av hverandre og samtidig fremtrer som det de er. 

På den måten kan man ut fra Boehms billedteori anskue Bergmans abstrakte og 

minimalistiske lerreter som innholdsbærende. Formdynamikken i bildenes flater kan sies å 

fremvise en tetthet i fremtredelsen, som Boehm betegner som billedets ikoniske tetthet. Den 

ikoniske tetthetens kvalitet samles ifølge Boehm i simultaniteten, fordi det er i denne 

prosessen bildet blir et helt bilde. «[…] at et billede ikke er en sum af dele (f.eks. tegn), men 

manifesterer sig som et åbent felt af forbindelser og kontraster mellem grænser. Det kaster 

endnu en gang lys over simultaniteten som en egenskab ved billedlighed.»72 I Bergmans 

bilder forholder ikke grensene rundt de kvadratiske metallbladene seg til hverandre i bildet, 

men derimot modulerer fargeflater fra skyggevirkningene i overflaten hverandre uavhengig av 

kvadratenes grenser, og overlapper dem og ignorerer dem: 

Herved utarbejdes grænselinierne til et system af farvefladegrænser, der støder op mot 

hinanden og havner i den tidligere karakteriserende, inversive og svævende bevægelse. 

I bevægelsen fremhever farvefladegrænserne den ene henvisning til en mening (her et 

træ), samtidig med at en konkurrerende meningshenvisning (her er himmel-blåt) eller 

en tredje (her er ryggen af en figur) trænger de andre tilbage. Den betydning, som 

eksponeres i billedfremtrædelsen, er både dette og hint, og begge dele under ét, og 

dertil noget tredje, osv. – når vi på denne måde betragter det sete du fra dets genese. Vi 

forstår, hvad det betyder, at billedligheden ikke blev beskrevet som et her og nu, men 

som potensialitet.73 

 

Som jeg tidligere var inne på og som Boehm beskriver, er de ikoniske elementene som 

antenner flertydigheten som dannes av strømmende flate-energier, kvaliteter ved grensene. 

Disse utmerker seg ved grensenes betydningstomhet eller ubestemthet,74 og i Bergmans bilder 

finnes disse grensene, både ubestemte grenser som latente mellomrom og lys-

                                                 
70 Ibid.  
71 Ibid. 197. 
72 Ibid. 197. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
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/skyggevirkninger i lasuren, eller mer tydelige kontraster som mellom bakgrunn og forgrunn. 

I møte med verkene skjer en billedfremtredelse som markerer både kontraster og samklang 

mellom de indre elementene. Og gjennom denne prosessen som skjer simultant, blir bildet et 

helt bilde.  

Formens eksistens (det samlede system at grænser, indre flader og mellemrum) samler 

sig, så den ikke er til at skelne fra sin fremtrædelse, og bliver til en tæthed, som vi 

evner at udlægge sprogligt, når vi vender entydige sproglige meninger og 

bestemmelser mod fænomenet og således gør dem transparente for den betragtendes 

anskuelse.75 

 

I denne prosessen, forklarer Boehm at væren trer helt ut av seg selv og går over i fremtredelse 

uten å uttømme seg selv, men ved å øke sin egen væren:76 

Når et «noget» ikke skelnes fra betingelserne for dets fænomenalitet og for 

meningshenvisningernes indbyrdes overgangsform – hvad vi summarisk kaldte for 

identiteten af eksistens og fremtrædelsesform – er det ikke et udtryk for, at «noget» 

kan afbildes som noget enestående og derfor øjeblikkeligt. Det er derimod udtryk for 

en proces, hvor væren træder helt ud af sig selv og går over i fremtrædelse uden at 

udtømme sig selv (uden at blive helt igennem positiv), men hvor dens meningsgeneses 

hele uudtømmelighed producerer en uafviselig forøgelse av væren.77 

 

I møte med Bergmans kunstverk vil dette bety at bildene vil vise seg på en ny måte ved hvert 

møte mellom betrakter og verk. Det som på denne måten viser seg er bildenes billedlighet 

som skapes gjennom simultaniteten av overgang mellom grensekontraster. Billedgrunnens 

billedlighet blir billedlig gjennom simultaniteten. Ikke som et her og nå, men må mer forstås 

som en potensialitet. Verket vil på den måten alltid gi muligheten for nye erfaringer. En slik 

økning av egen væren betegner Boehm som verkets potensialitet. Bildene taler utfra sin egen 

logikk, og ifølge Boehm er det i fremstillingsprosessen, gjennom møtet med dem, at de 

legitimeres ved sin egen væren, ved at de åpner blikket: 

[…] For så vidt som billeder således taler ud af deres egen logik og udmærker sig ved 

ikke-adskillelsen mellem deres «væren» og «fremtræden», legitimeres de kun ved sig 

selv, ved de måder, hvorpå de åbner blikket for det usete. Ingen betragtende kan nå 

bag om billedets potensialitet og dets egengyldighet og anbringe det foran sig, som om 

det var «noget» eller en ting. […] billedet rekker tilbage, bagom sådanne rent 

kodificerende funktioner, og dets betydninger opstår i et frit skema, for hvilket 

horisontale, vertikale og diagonale linier, sideparaleller, venstre og højre m.m. bliver 

til bestemmende vektorer.78 

 

                                                 
75 Ibid. 196. 
76 Ibid. 197. 
77 Ibid. 197. 
78 Ibid. 198. 
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Fargen i Bergmans bilder er dannet av lysets skinn på bladgullet og bladsølvet, i tillegg til den 

mørkere blå og respektive grå grunnfargen som kommer tydeligst frem rundt bildenes 

ytterkanter. Man kan kanskje si at fargekontrasten mellom blått og gull i gullbildet er sterkere 

enn mellom grått og sølv i sølvbildet, fordi kontrasten mellom blått og gull oppfattes som en 

komplementærkontrast som skaper en aktiv harmoni ved at fargeintensiteten hos begge 

fargene økes. I sølvbildet er kontrasten mellom flate og yttergrense den mest interessante 

fordi det kan virke som flate-kontrasten virker korrigerende, mens grensekontrasten virker 

forsterkende og fremhever fargeforskjellene mellom den skinnende metalloverflaten og den 

smale, mørke, litt rufsete rammen langs ytterkanten av bildene. I overgangene mellom de 

billedlige elementene oppstår fremtredelsesfylden som ble beskrevet ovenfor, og her i sterkest 

grad i komplementærkontrasten, men også i de latente og flyktige lys- og skygge-virkningene 

som utøves i billedplanet ved lysets spill. De transparente lasur-sjiktene som kunstneren har 

påført over metallbladene gir billedflaten en større lyskraft som øker dybdevirkningen og slik 

gir de underliggende fargene økt glans og dybde. Når lyset endres og billedflatens lys- og 

skyggeformer beveger seg, beveger også de laterale grenselinjene seg. Dette flettverket av 

grenselinjer som jeg var innom tidligere i dette kapittelet, og som ifølge Boehm kan kalles 

kunstnerisk stil, er en forgrening av grenser, som i fargens og lysets tjeneste beveger seg over 

metallflaten og slik åpner tilgang til en overskridende erfaring.79 Forgreningene av grenser er i 

Bergmans bilder organiserte og planlagte i svært stor grad. Ved hjelp av beregninger i tråd 

med det gylne snitts prinsipp er lys- og skyggefeltene nøye konstruert og plassert der 

kunstneren ønsket disse å være. Ingenting er tilfeldig, alt er kalkulert for å møte det mest 

harmoniske blikk og skape samklang. Dette kan også beskrives som en del av det som bygger 

opp bildets talekraft. Bevegelsene som blir forårsaket av lysets spill i metallets materiale 

skaper, i tillegg til at vi opplever flaten som flat, også en opplevelse av dybde og volum. Til 

tross for manglende skarpe kontraster mellom lysvirkningen og de transparente skyggene i 

overflaten, kan det fremkomme en illusjon av tre dimensjoner på den to-dimensjonale flaten. 

Denne perseptuelle sanseopplevelsen åpner tilganger til noe som ikke bare forekommer i den 

materielle verden, men som Boehm beskriver det:  

Bildet tilsvarer et behov som åpenbart er dypt forankret i mennesket, og det behøves 

bare elementære manipulasjoner for at noe ikke bare «forekommer» i den materielle 

verdens uanselige hele, men «viser» seg her eller der, og åpner for øyet et blikk med 

rot i det materielle, en mening. Det «ikoniske» beror følgelig på en «forskjell» som 

                                                 
79 Ibid. 195. 
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realiseres av synet. Den begrunner muligheten for å se det ene i lys av det andre og å 

se noen få strøk som for eksempel en figur.80 

 

Boehm nevner her den ikoniske forskjell som han forklarer som et «[…] forskjellsforhold der 

én eller flere tematiske brennpunkter (fokus) som fanger vår oppmerksomhet, forholder seg til 

et utematisert felt. Vi ser det ene i det andre».81 Som betrakter er det her vi presenteres for vår 

synsvinkel (Sicht), og ifølge Boehm er jo dette også bare er et syn (Ansicht) som er organisert 

med hensyn til øyet og som på en måte ser tilbake på oss.82 Den ikoniske forskjell forklarer 

den visuelle kontrasten som ligger i et samsyn. Et slikt samsyn gjør at nyanser i Bergmans 

bilder, som det rutenettet som dukker opp foran den lysende metallflaten, blir begrepsatt – 

eller det at det i neste øyeblikk er det rutenettet som ligger bak flaten og fremhever flaten som 

det nærmeste og viktigste. Det kan også være den smale, mørke rammen rundt den lysende 

flaten som trekker seg tilbake og får selve metallflaten til å sveve over lerretet. Det kan, ifølge 

Boehm, være en utfordring å bestemme noe som noe i et bilde, og han refererer da til det som 

kan komme til syne og bestemmes mellom øyet og den materielle verden. Med hjelp fra det 

imaginære kan det som fremvises indikere en form for nærvær/fravær: «Det som blir synlig i 

den ikoniske forskjell, kvaliteten som den fremkaller, indikerer noe fraværende.»83 Boehm 

sier at det er «avgjørende å gjenopplive den synsakt som ligger i bildet. Først det bildet som er 

blitt sett, er i sannhet blitt helt bilde».84 En slik gjenopplivning i synsakten kan man også si 

tematiseres i Bergmans bilder.  

 

Bergmans bilder utøver en egen kraft når de viser seg, og de «taler» utfra sin egen logikk, og 

ifølge Boehm er det i møtet med dem, at de eksisterer ved sin egen væren:  

I en utopisk design kan til slutt bildet bli sammenfattet som en generisk kloning, som 

levende double. Bildet som vi taler om, er dog ikke den forskjellsløse etterligning og 

heller ikke kamuflasjen som bringer seg selv til å forsvinne, derimot er det forskjellen 

i noe innbildt. Maurice Merleau-Ponty talte om at noe fraværende får lånt sitt kjød 

(chair) og dermed oppnår nærvær. Makten som kan bo i bildene, ligger åpenbart også i 

deres evne til å åpne tilganger til noe som var dødt eller var et annet sted, til en mektig 

hersker, et religiøst innhold, noe usynlig, som hverken har kropp eller ånd, eller til noe 

tenkt, drømt. Bildets makt betyr: «Il fait voir», det åpner øynene, det viser.85 

 

                                                 
80 Boehm, «Hinsides språket», 33. 
81 Ibid. 40-41. 
82 Ibid. 41. 
83 Ibid. 34. 
84 Ibid. 41. 
85 Ibid.34. 
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Men kan Bergmans bilder oppleves som uten noe visuelt felt eller uten en fokuserende 

tematisering? Boehm henviser til bilder med allover-struktur når han skriver at: «De tilstreber 

en utjevning mellom figur-grunn-komponentene til fordel for en tetthet i tilsynekomsten. Det 

«hele uten del» som disse bildene ifølge sitt program ville begrunne, treffer oss ikke som et 

lyn, men vil selv bli erfart, vil åpnes i en handling.»86 I neant-bildene kan man si at der ikke 

finnes noen fokuserende tematisering, men heller en slags hele-uten-del som ikke umiddelbart 

fremviser noe spesielt som fanger blikket. Boehm fortsetter: «Militært kamuflasjemaleri 

tjener den visuelle substraksjonen. Det lar noe forsvinne helt forskjellsløst til fordel for et 

maskerende allover. Det ikoniske går dermed tilsynelatende oppi tingenes gjenopprettede 

hele.»87 Med dette mener han at kamuflasjebilder forsøker å redusere den ikoniske forskjellen 

så mye som mulig, og tjener samtidig en blending av betrakteren, hans ikke-syn.88 Et slikt 

ikke-syn som Boehm benevner som en utjevning, kan indikere et slags fravær. Et fravær av 

motiv eller en utjevning av motivet. Kan dette fraværet oppleves i Bergmans bilder? De har 

tross alt ikke noe element som umiddelbart treffer oss som et lyn og burde kanskje derfor 

kunne fungere som en utjevning av figur-grunn-komponentene og tjene som en blending av 

betrakteren. Men i møte med bildene er det bildenes motiv og selve flaten som treffer oss, 

først og fremst grenseflate-kontrastene som dannes av grenselinjene mellom de indre 

elementene. Den lyssterke metalldekte overflaten er modulert med en overflatestruktur som 

innehar en forgrening av grenselinjer som fremkommer som et nettverk fra billedplanet, og 

slik skaper en ikonisk forskjell. Det samme skjer i overgangen mellom grensekontraster der 

de kvadratiske metallbladene danner et rutenettet som kan komme til syne foran eller i neste 

øyeblikk bak billedplanet, og i neste være fraværende. Dette gjør at billedflaten innehar en 

fremtredelsesfylde på grunn av de strømmende flate-energiene som oppstår i billedflaten. Det 

er bildets talekraft som skapes slik, som en ikonisk tetthet som innebærer et samlet system for 

billedfremtredelse som markerer kontrast og samklang mellom de indre elementene. Og her 

erfares bildets billedlighet som en anskuelig oppfordring til å gå fra det ene til det andre. 

Grenselinjene som er skapt av grenseflate-kontrastene, og det som på denne måten viser seg 

er bildets billedlighet som skapes gjennom simultaniteten av overgang mellom 

grensekontrastene. Overgangen mellom grensekontrastene kan åpne for en overskridende 

erfaring i møte med verket. På denne måten kan man utfra Boehms billedteori anskue 

                                                 
86 Ibid. 41. 
87 Ibid.  
88 Ibid.  



34 

 

Bergmans abstrakte og minimalistiske verk som innholdsbærende. Men ifølge den samme 

billedteorien indikerer det som blir synlig i den ikoniske forskjell, også noe fraværende. Med 

dette menes at et bilde vil aldri kunne skape nærvær uten en form for fravær. Dette er ifølge 

Boehm en uopphevelig avvikelse som gjelder for alle bilder. I Bergmans bilder kommer dette 

frem i det ene øyeblikket som en erfaring av et nærvær av motiv, samtidig som det i neste er 

et fraværende motiv. Et fravær kan også, ifølge Boehm, fremkomme som forskjellen i noe 

innbilt. Makten som ligger i bildene har evne til å åpne tilganger til noe som er dødt eller noe 

som er et helt annet sted. Kanskje det er et religiøst innhold eller kanskje noe usynlig, som i 

en drøm. Ved hjelp av det imaginære kan et bilde skape et nærvær ved at noe fraværende 

låner sitt kjød (chair) og slik oppnår nærvær.89 Det er i dette møtet at vi som betrakter 

gjennom vårt syn og med overskudd fra det imaginære, gjenoppliver synsakten som ligger i 

bildet.90 

Fravær som minne 

 

Et fravær kan i denne sammenheng være flere ting, et fravær av Gud, et fravær av en vi har 

kjær, et fravær av noe vi ønsker oss eller ser frem til. Et slikt fravær kan representeres 

gjennom et religiøst ikon, gjennom en drøm eller en fantasi. Men minnet kan også 

representere et slikt fravær, fordi man minnes noe som ikke er fysisk tilstede. Anna-Eva 

Bergmans bilder kan uttrykke fravær på flere måter, og først vil jeg se på bildene som 

minnebilder. Annie Claustres har sett på bildene som minnebilder i en bergsonsk forstand, og 

hun referer både til Frances A. Yates og til Sigmund Freuds analyser om henholdsvis kunsten 

å minnes og psykiske mekanismer forbundet til minnet. Begge er, ifølge henne, inne på at 

minnet er sammensatt av det som blir borte, og at det å vekke til live et minne skaper en 

bevegelse i tanken, som igjen antyder en varighet.91 

The question might be asked how one can remember something which is not present, 

since it is only the affection that is present, and the fact is not. For it is obvious that 

one must consider the affection which is produced by sensation in the soul, and in that 

part of the body which contains the soul – the affection, the lasting state of which we 

call memory – as a kind of picture.92 

 

                                                 
89 Ibid. 34.  
90 Ibid. 33. 
91 Claustres, Painting Leaf by Leaf, 18, 24. 
92 Aristoteles, Parva Naturalia. I Claustres, Painting Leaf by Leaf, 9. 
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Bergmans bruk av gull- og sølvblader i bildene representerer ifølge Claustres et vesentlig 

bidrag til hennes relasjon til kunsten å minnes. Claustres refererer til Yates når hun går helt 

tilbake til antikken for å dra frem grekerne som oppfinnere av mange kunster, deriblant også 

kunsten å minnes. Denne kunsten å minnes prøver å memorere ved å påføre inntrykk av 

«steder» og «bilder» på minnet, på bestemte loci som er lett å gripe fatt i for minnet. Claustres 

påpeker at ifølge Yates må bilder plassert på disse loci ha potensiale for å bli borte, og at dette 

er et uunnværlig fenomen for minnets korrekte funksjon: «The images which we have placed 

on them for remembering one set of things fade and are effaced when we make no further use 

of them».93 Yates refererer her til minnet, men nevner også vokstavlen som en analogi til 

minnet, fordi inskripsjoner på en vokstavle enkelt kan viskes ut når det ikke lenger er behov 

for dem. I Bergmans kunstneriske språk har bruken av metallblader en svært viktig rolle, fordi 

metallet, ifølge Claustres, sørger for at bildets potensiale for å viskes ut og bli borte settes i 

relasjon til stedet der de løsriver seg fra.94 Bergman har flere forskjellige måter å påføre 

metallet til flaten. En metode består i å legge metallbladene tett-i-tett og kant-i-kant over hele 

billedflaten slik at det dekker hele overflaten av lerretet. En annen metode er å påføre bladene 

slik at de definerer en form på billedflaten. Mer sjelden påfører Bergman metallbladene både 

på grunnen og på formen. I neant-bildene er det den førstnevnte metoden hun benytter, for 

slik å dekke hele overflaten med metall med unntak av en smal ramme rundt ytterkantene. Når 

alle metallbladene er på plass, blir disse dekket av flere lag av billedlig behandling, som 

skraping og lasurlag i flere billedlige sjikt, så arbeider hun med materialet slik at hvert lag 

interagerer med det andre og overflaten blir vibrerende. Hun dekker til samtidig som hun 

bringer frem metallbladene, en prosess som får overflaten til å vibrere. Dette skjer på grunn av 

bladenes refleksive makt og deres interaksjon med eksternt lys. Den perseptuelle effekten for 

betrakteren er umiddelbar på grunn av levendegjøringen av billedflaten. Det er interaksjonen 

mellom metallbladene og de billedlige lagene som tillater bildet å bli visket ut, og dette er 

ifølge Claustres, en forutsetning for å kunne kalle Bergmans bilder for minnebilder. Bildenes 

tilsynekomst og effekten av å kunne svinne hen presenterer seg for oss som et minne.95 En 

tilnærmet prosess kan man si også tematiseres i Boehms billedteori. Simultaniteten, som 

ifølge ham er en egenskap ved bildets billedlighet, består av den simultane bevegelsen frem 

og tilbake på grunn av fargeflate-grenser som kontinuerlig opphever virkningen av hverandre 

                                                 
93 Frances A. Yates, The Art of Memory, London: Routhledge and Kegan Paul, 1966. I Claustres, Painting Leaf by 
Leaf, 18-19. 
94 Claustres, Painting Leaf by Leaf, 19. 
95 Ibid. 26. 
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og samtidig fremtrer som det de er. Denne simultane nærvær-fravær bevegelsen skaper en 

ikonisk tetthet, hvis kvalitet samles ifølge Boehm i simultaniteten. Det er i denne prosessen 

bildet blir et helt bilde. I Bergmans bilder blir grenselinjene til et system av fargeflate-grenser 

som modulerer hverandre uavhengig av grensene mellom hvert enkelt metallblad eller 

mellom forgrunn og bakgrunn. Grensekontrastene henviser simultant til en mening, til en 

åpen erfaring der verket kan komme betrakteren i møte. Ved å betrakte det sette utfra dets 

grense, eksponeres det en betydning i billedfremtredelsen som et resultat av grenselinjenes 

system av fargeflate-grenser som støter opp mot hverandre og slik skaper en invers og 

svevende bevegelse.96 

 

I antikken var kunsten å minnes knyttet til retorikk og Claustres viser til Yates når hun trekker 

frem tre retoriske, antikke tekster97 som alle inneholder de samme reglene, og disse har ifølge 

Yates holdt seg konstante gjennom tusener av år. I møte med Bergmans bilder kan man 

oppleve en overveldende storhet som gjør at bildene fester seg i minnet. Claustres mener at 

oppfatningen av Bergmans bilder som storslagne, er en karakteristikk som bekrefter deres 

forbindelse til reglene for kunsten å minnes slik det ble definert i antikken. Hun drar frem et 

referat som Yates har tatt fra en av de tre antikke tekstene om retorikk, der Yates påpeker at 

dette er en gammel regel man har støtt på gjennom hele minnekunstens evolusjon, men at 

dette utdraget for henne er et av de mest overraskende i hele teksten. Grunnen mener hun er at 

den omhandler de psykologiske grunnene denne ukjente forfatteren (av Ad Herennium) gir 

for valg av mnemoniske bilder eller minnebilder:  

Why is it, he askes, that some images are so strong and sharp and so suitable for 

awakening memory, whilst others are so weak and feeble that they hardly simulate 

memory at all? We must enquire into this so as to know which images to avoid and 

which to seek. Now nature herself teaches us what we should do. When in every day 

life we see things that are petty, ordinary and banal, we generally fail to remember 

them, because the mind is not stirred by anything novel or marvellous. But if we see or 

hear something exceptionally base, dishonourable, unusual, great, unbelievable, or 

ridiculous, that we are likely to remember for a long time. […] Ordinary things easily 

slip from the memory while striking and the novel stay longer in the mind.98 

 

                                                 
96 Boehm, «Bidrag til en billedets hermeneutik», 197. 
97 Three ancient Latin treatises on rhetoric inform us of the basic rules governing the art of memory at the time: 
Cicero, in his De Oratore, in which he describes the invention of the art by the poet Simondes; a text entitled 
Ad Herennium, whose author is unknown; and Quintillian’s Institutio Oratora, fra Claustres, Painting Leaf by 
Leaf, 10.  
98 Fra Ad Herennium, ukjent forfatter, gjengitt i  Claustres, Painting Leaf by Leaf, 21-22. 
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I en av de andre antikke tekstene gjentas dette med utvelgelse av steder for å lagre mentale 

bilder for hukommelsen, og her vises det også til en vokstavle som en metafor for minnets 

karakteristiske evne til å vises som et bilde eller viskes bort:  

[According to Simonides,] persons desiring to train this faculty (of memory) must 

select places and form mental images of the things they wish to remember and stores 

those images in places… and we shall employ the places and images respectively as a 

wax writing-tablet and the letters written on it.99 

 

I sitt essay A Note upon the «Mystic Writing-Pad» drar Freud, ifølge Claustres,100 frem en 

analogi mellom den psykiske minne-mekanismen og en liten tavle som er brukt av skolebarn 

helt opp til vår tid, en moderne versjon av vokstavlen. Måten denne tavlen er bygget opp på, 

av flere lag av forskjellige stoff som celluloid, vokset papir og mørk brun voks, gjør at 

inskripsjoner lett kan påføres på det overliggende laget, som så presser det voksede papiret 

ned på laget av voks, slik at merket blir innskrevet. Freud skriver:  

[…] the perceptual apparatus of our mind consists of two layers, of an external 

protective shield against stimuli whose task is to diminish the strength of excitations 

coming in, and of a surface behind it which receives the stimuli, namely the system 

Pcpt.-Cs.101 

 

Og Freud fortsetter:   

 

I do not think it is too far fetced to compare the celluloid and waxed paper cover with 

the system Pcpt.-Cs. And its protective shield, the wax slab with the unconscious 

behind them, and the appearance and disappearance of the writing with the flickering-

up and passing-away of consciousness in the process of perception.102 

 

Denne måten å forstå minne på, fører tanken til Bergmans kunstverk fordi hennes kunst er en 

minne-kunst på flere måter, ifølge Claustres. I henhold til Freuds essay mener hun at vi kan se 

bildene hennes som metaforer for de psykiske mekanismene som kobles til minnet. Dette 

forklarer hun ved at bildene har en lagdelt struktur der metallbladene er dobbelt avgjørende 

fordi de er av et materiale som både reflekterer og er mottakelig. I tillegg mener hun at 

overflaten i Bergmans bilder tilsvarer den overflaten Freud beskrev, fordi Bergman tilfører 

                                                 
99 Claustres, Painting Leaf by Leaf, 10-11. 
100 Ibid. 24. 
101 Sigmund Freud, A Note upon the «Mystic Writing-Pad» (1925) in James Strachey (ed.), The Standard Edition 
of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, London, The Hogarth Press, vol. XIX, 1961, reprinted 
1973, p. 230. I Claustres, Painting Leaf by Leaf, 25. 
102 Ibid.  
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forskjellige midler for å få sjiktene til å samhandle etter at hun har påført metallbladene. I 

neant-bildene er det de transparente lasurene kunstneren har påført i svært tynne lag over 

metallflaten, som skaper flere sjikt av lys- og skyggevirkninger i overflaten og gjør at selve 

billedplanet vibrerer. En annen av metodene består i at hun skraper i overflaten og slik lager 

ett nettverk av riper – noe Claustres mener er en metafor for den perseptive stimulus som 

etterlater et mnemonisk spor i psyken. Den kunstneriske effekten som oppstår i billedplanet, 

der noe dukker opp samtidig som det forsvinner, er et element som finnes i alle Bergmans 

verk fra 1960-årene. Claustres mener at de store flatene i Bergmans bilder presenterer seg selv 

til oss som enorme minne-kapitler. I slike kapitler påføres inntrykk av både «steder» og 

«bilder» på minnet, slik minne-kunsten har memorert siden antikken. Og resultater fra møte 

med Bergmans bilder er at sted og bilde noen ganger smelter sammen.103 

 

Som nevnt tidligere er både Yates og Freud inne på at minnet er sammensatt av det som blir 

borte, og at det å vekke til live et minne skaper en bevegelse i tanken, som igjen antyder en 

varighet.104 Dette er det Bergson kaller en aktualisering av minnet, slik Claustres leser hans 

analyser av slektskapet mellom tankens virkelighet og tingenes virkelighet, i verket «Matter 

and Memory».105 Han bruker minnet som eksempel, ettersom vår persepsjon av virkeligheten 

er avhengig av minnet. Han skiller mellom et rent minne av en ontologisk natur, og et minne-

bilde som han ifølge Claustres mener er av en psykologisk natur:  

We become conscious of an act sui generis by which we detach ourselves from the 

present in order to replace ourselves, first in the past in general, then in a certain 

region of the past – a work of adjustment, something like the focussing of a camera. 

But our recollection still remains virtual; we simply prepare ourselves to receive by 

adopting the appropriate attitude. Little by little it comes into view like a condensing 

cloud; from the virtual state it passes into the actual; and as its outlines become more 

distinct and its surface takes on colour, it tends to imitate perception.106 

 

Filosofen Gilles Deleuze har analysert denne oppfatningen av en aktualisering av minnet, som 

Claustres mener er vesentlig for forståelsen av Bergsons teori. Deleuze skriver, ifølge 

Claustres, at når vi skal snakke om levendegjøring eller om en tilbakekalling av bildet, da er 

det noe helt annet som er involvert. Han mener at så snart vi har satt oss selv på et spesielt 

nivå der erindringene ligger, først da, og bare da kan de bli aktualisert. Han mener at 

                                                 
103 Claustres, Painting Leaf by Leaf, 26. 
104 Ibid. 18, 24. 
105 Henri Bergson, Matter and Memory (1896), trans. Nancy Margaret Paul and W. Scott Palmer, London, 
George Allen & Unwin, 6th ed., 1950. I Claustres, Painting Leaf by Leaf, 29. 
106 Ibid. 28. 
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påvirkningen fra samtiden er slik at de ikke lenger har den ineffektivitet, den uvirksomhet 

som karakteriserte dem som rene erindringer, de blir erindrings-bilder, i stand til å bli 

tilbakekalt. De blir aktualisert eller legemliggjort.107 Det er derfor det er selve skapelsen av 

bildet, som bekrefter minnet som sådan, og Claustres mener denne ideen synes å beskrive 

kjernen av Bergmans bilder. Ifølge henne er det det perseptuelle fenomenet med 

tilstedeværelse og forsvinning som setter billedflaten i bevegelse. Bildet beveger seg mellom 

fravær og nærvær, som om de aktualiserer seg selv foran betrakteren. Den ensartede grunnen 

blir det ontologiske rommet hvorfra de plutselig viser seg under press fra persepsjon av 

virkeligheten. På dette grunnlag slår Claustres fast at Bergmans bilder er minne-bilder i 

bergsonsk forstand. Hun påpeker at essensen av Bergmans bilder ligger mellom virkelighet og 

representasjon, i tråd med Bergsons tankegang.108 

 

 

Jeg har over sett på fravær som et minne, som alltid vil referere tilbake i tid, til noe som har 

vært. Men kan jeg også se fravær i nåtid eller i framtid? Et slikt fravær kan representeres 

gjennom et religiøst ikon, gjennom en drøm eller en fantasi. Anna-Eva Bergmans bilder kan, 

som jeg tidligere har vært inne på, antyde fravær på flere måter.  

Tre motiver - en triologi 

 

Anna-Eva Bergman skapte en filosofisk sammenheng mellom tre spesifikke motiver: néant - 

intetheten som kanskje kan frembringes i mellomrommet mellom fortid og nåtid, kanskje i et 

minne eller en drøm, kanskje gjennom fantasi eller gjennom religion, miroir - et speil som 

reflekterer et bilde der modellen er fraværende, fenetre - et vindu mot noe som har forsvunnet 

ut av syne. Bildene kan oppfattes som tegn som opphører å være synlige, og i det opprinnelige 

billedrommet kan det kanskje oppleves et fravær, som igjen kan skape en følelse av intethet. 

Jeg mener at disse tre motivene inneholder et fravær, både et fysisk fravær og et filosofisk 

fravær. Men ifølge Boehm er det ikke bare fravær tilstede i et bilde, men også en motpol til 

fraværet. Han påpeker en prekær og høyst usikker balanse mellom synspunkter i 

                                                 
107 Gilles Deleuze, Bergsonism (1966), trans. Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam, New York, Zone Books,  
1988, p. 63. I Claustres, Painting Leaf by Leaf, 29.  
108 Ibid. 



40 

 

billedprosessen, som han mener kan identifiseres som billedforsterkende og billedsvekkende 

komponenter:  

 

Når det lykkes å forbinde ulike synspunkter i billedprosessen og få i stand en prekær 

balanse, så ligger det nær å identifisere komponentene i denne prosessen som 

billedforsterkende og billedsvekkende, som ikoniske og ikonoklastiske. Noe som også 

var på tale da vi betonte det negatives, det fraværendes, rolle for bildets form og evne 

til nærvær».109 

 

Der finnes nemlig, ifølge Boehm, en ikonisk polaritet i selv det enkleste bilde,110 en polaritet 

som viser i to retninger: til seg selv111 og vekk fra seg selv.112 Boehm mener at betrakteren 

kan bevege seg frem og tilbake innenfor denne kontrasten. På denne måten virkeliggjør 

betrakteren den ikoniske differens i dens forskjells-, sammenlignings- og enhetspotensiale, 

ved å betrakte et bilde og ved å forstå dets visuelle språk.113 Målet er her, ifølge Boehm, å 

forstå meningen i den prosessen som bildet setter i gang, ikke bare at det skal vise det vi 

allerede vet, eller som han skriver: «Vi venter av et virkelig bilde at det ikke bare 

anskueliggjør det vi allerede vet eller hinsides all viten innstifter et estetisk spill til, vi venter 

oss snarere en tilvekst av virkelighet».114 Boehm mener at bilder oppfyller egne muligheter 

når de beriker virkeligheten, men dette «[…] forutsetter at betrakteren har muligheten for 

uendelig mange måter å lese bildet på, og det er en mulighet som hører til bildets objektive 

egenskaper.»115 Boehm antyder videre at hvis et bilde skal kunne gi oss større innsikt, «må 

det finnes noe midt imellom ikonisk egenverdi og ikonoklastisk ikke-forskjell».116 

 

Som en del av den ikoniske polaritet betoner Boehm også det negatives, det fraværendes rolle 

for bildets form for evne til nærvær. For å belyse dette aspektet ved billedflatene til Bergman, 

vil jeg ta frem kunstnerens tre temaer omkring néant, miroir og fenetre. Det stumme preg av 

prosess, som ifølge Boehm er et særkjennetegn for bildet, er interessant å se i denne 

sammenheng for å finne ut mer om hvordan verk som Bergmans har en indre spenning i seg, 

som forutsetter erfaring samtidig som de skaper erfaring.      

 

                                                 
109 Gottfried Boehm, «Læren om billedforbudet», Terskel/Treshold 3, nr 7 (1992), 144-153. 150. 
110 Ibid. 
111 Sine egne farger, linjer, repertoaret for en mulig sanselig fremstilling 
112 Til tre, fjell eller blomst, eller til metaforikken i primærfargede flater etc. 
113 Boehm, «Læren om billedforbudet», 150. 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
116 Ibid. 
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Gottfried Boehm fastslår at bilder har en makt over kropp og sjel, og han reflekterer over den 

ikoniske kraften som alltid følger med bilder. «What you see is what you see!»117 var Frank 

Stellas grunnsetning, og ifølge Boehm knyttet han dette til et renselsesritual for iakttagelsen. 

Stella ekskluderte det unødvendige og var ikke interessert i sensitivitet eller personlighet i 

bildene, hverken for seg selv eller hos sitt publikum.118 Ifølge Boehm er det som ofte 

kjennetegner moderne billedprosedyrer at de tilintetgjør for å trenge ned til det enkle 

grunnlaget. De negerer for å bestemme, mener han. «Skiftet i synsvinkel som absraherende og 

abstrakte billedideer fører med seg, har med reduksjon, med søkingen etter grunnelementer 

eller utslettelser å gjøre.»119 Han går så langt i å mene at der i ethvert kunstnerisk billedfunn 

som har lykkes i å få i seg noe estetisk liv for å gjøre det virksomt, vil også ikonoklastiske 

trekk spille med. Slik sett vil ikonoklasme, ifølge ham, være en integrert del av grunnlaget for 

billedlighet.120 Men selv de enkleste saksforhold kan vise noe, og Boehm påpeker at slik vil 

«[…] iakttagelsens fremvisende kraft ikonisk også antennes ved disse.»121 Med det mener han 

at det er umulig å rense iakttagelsen for ikoniske verdier og dermed ikke ha noen tanker eller 

å ikke knytte det til noe annet enn det man ser. Bildet tilsvarer et behov i mennesket som gjør 

at bildet viser seg og åpner øyet for et blikk.122 Med overskudd fra det imaginære 

gjenopplives synsakten som ligger i bildet, ifølge ham. Men hvilken indre spenning er det 

som ligger i Bergmans bilder? Forutsetter de erfaring? Skaper de erfaring? 

 

Néant 

 

I Bergmans neant-bilde123 fra triologien oppstår den ikoniske polariteten som Boehm nevnte, 

ved at bildet henviser både til seg selv og vekk fra seg selv. I henvisningen til seg selv er det 

materialiteten som viser seg, papirets kvalitet, den transparente overmalingen av metallfolien, 

lysets spill i den mørke delvis opake/delvis transparente overflaten, lag på lag, formens 

betydning, bevegelsen, figur-grunn-relasjonen. I henvisningen vekk fra seg selv er det 

                                                 
117 Boehm, «Hinsides språket», 33. 
118Art in Theory, 1900 – 2000. An Anthology of Changing Ideas. Red. Charles Harrison, Paul Wood. USA: 
Blackwell Publishing, 2003/2011. 820. 
119 Boehm, «Læren om billedforbudet», 144. 
120 Ibid. 146. 
121 Boehm, «Hinsides språket», 33. 
122 Ibid. 
123 Vedlegg Figur 5. 
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billedplanet som gir betrakteren assosiasjoner til en virkelighet utenfor bildet, noe forskjellig, 

noe sammenlignbart eller et minne. Forgrunn mot bakgrunn i bildet setter i gang denne 

bevegelsen mellom kontrastene, der bildet på den ene siden trer frem som en 

tildekkingsprosess og på den andre siden som en henvisning til noe utenfor seg selv. 

Tildekkingsprosess fordi kunstneren har over en bearbeidet billedgrunn limt overlappende 

metallblader på størstedelen av flaten, og deretter lag på lag med transparente lasurer. 

Henvisningen til noe utenfor seg selv som noe taktilt som beveger seg over flaten, en truende 

form som gjør møtet nesten litt organisk og urovekkende. Det er på denne måten betrakteren 

virkeliggjør den ikoniske forskjellen, fordi han betrakter bildet og forstår bildets visuelle 

språk.124 Den prosessen bildet setter i gang gir betrakteren en mulighet å forstå bildet, og også 

kunne forstå noe mer enn det han allerede vet, og slik oppnå en større innsikt.125 For at dette 

skal kunne skje må bildet inneholde både ikonisk egenverdi og ikonoklastisk ikke-forskjell, 

ifølge Boehm, og gjør det det vil kraften mellom polaritetene antyde en større innsikt for 

betrakteren.126 Ifølge Bergman er det miljøet formene er «født i» som gir dem psykologiske 

egenskaper for å kunne utstråle noe levende: 

[…] Maleriet kan ha sitt eget spesielle liv akkurat som musikken. Lovmessigheten er 

det samme som i naturen, men ikke naturens etterligning. Det hele er bare paralleller 

på forskjellige plan. Og er deler av en ennu større sammenhengende lovmessighet.  

Omgivelse = miljø. 

Rytmer 

Form 

«Sted» eller sfære. 

Det er vanskelig å uttrykke dette klart! «Miljøet» eller «stedet» er liksom «landskapet» 

dets rytme og atmosfære betinger at det utvikles visse former. Disse former er «født» 

med psykologiske egenskaper som de har fra miljøet. Formene reagerer på en bestemt 

måte, oppfører seg som en manifestasjon av miljøet – der finnes forskjellige 

reaksjoner som uttrykkes ved formenes form og farger. Disse former som således har 

oppstått vil gjennom det at de uttrykker noe levende – en eller annen egenskap – 

utstråle noe av sin egenart, som igjen virker tilbake på miljøet og forandrer, 

levendegjør det. Altså, et årsaks- og virkningsfenomen, uttrykt abstrakt ved fargenes 

og linjenes spill.127 

 

Når bildet er i stand til å berike virkeligheten, under forutsetning av at betrakteren kan lese 

bildet på uendelig mange måter, oppfyller bildet sine egne, objektive muligheter ifølge 

Boehm.128 Ifølge Bergman er formene i hennes bilde «født» med psykologiske egenskaper, 
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ved at det uttrykker noe levende, som virker tilbake på miljøet de kommer fra ved å forandre 

og levendegjøre. Dette kan kanskje reflektere bildets indre spenning som kan gi betrakteren 

uendelig mange måter å lese bildet på. 

 

Bildene har en makt over kropp og sjel, fastslår Boehm når han reflekterer over den ikoniske 

kraften som alltid følger med bilder.129 Her vil også det negatives, det fraværendes rolle for 

bildets form for evne til nærvær spille en rolle. Ifølge Boehm er tilintetgjøring for å trenge 

ned til det enkle grunnlaget et kjennetegn for moderne billedprosedyrer. «De negerer for å 

bestemme.»130 I det abstrakte diptyket Néant d’Or og Néant d’Argent har Bergman redusert 

eller utslettet billedelementene i søken etter néant, slik at overflaten til slutt fremstår som et 

«vibrerende» billedplan. Boehm mener at en slik iakttagelse, der reduksjon, søking etter 

grunnelementer eller utslettelser gjør sammenligningen med ikonoklasmens historie 

nærliggende.131 I en filosofisk sammenheng er det mulig at intetheten kan frembringes, at 

néant muligens kan oppstå gjennom et medium, som for eksempel et tenkende menneske. I så 

fall kan det være at dette mennesket løser seg fra sin egen væren, en form for bevissthetens 

negasjon i sin egen virkelighet, slik at intetheten kan komme inn i verden. Intetheten kan da 

ligge i denne negasjonen som skaper en kløft eller splittelse mellom fortid, nåtid eller fremtid. 

Bergman skriver: 

Det er en tilstand hvor man kan høre farver og se lyd. En tilværelse hvor alle fysiske 

sanser smelter sammen til en åndelig fornemmelse – en tilstand utenfor sult og utenfor 

kulde, bortenfor lidelse, men allikevel fornemmer man alt med hele sitt «jeg».132 

 

Hos Bergman finnes ikke bare handlinger som negasjon, reduksjon og utslettelser, som 

Boehm mener kan antyde ikonoklastiske trekk. Her handler det om en tosidig iakttagelse, ved 

at bildet også er oppstått ved hjelp av en fysisk tildekkingsprosess, der kunstneren har 

bearbeidet en billedgrunn, limt metallblader kant-i-kant over billedflaten flaten, og 

avslutningsvis lagt lag på lag med transparente lasurer. På denne måten mener jeg at Bergman 

har lagt til rette for at synsakten som ligger i bildet kan gjenopplives med overskudd fra det 

imaginære, slik også Boehm påpeker i sin billedteori.133 Men som Boehm legger vekt på, vil 

der også spille med ikonoklastiske trekk i ethvert kunstnerisk billedfunn som har lykkes i å få 

                                                 
129 Boehm, «Hinsides språket», 33. 
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i seg noe estetisk liv for å gjøre det virksomt. Med dette mener han at ikonoklasme vil være 

en integrert del av grunnlaget for billedlighet.134 

 

Det fraværendes rolle for bildets evne til nærvær vil jeg se nærmere på gjennom analyse av 

miroir-bildet og fenetre-bildet fra triologien opp mot ikonets verdier.  

 

Miroir og Fenetre 

 

Bergmans bruk av gull-, sølv- og bronseblader i bildene, kan ofte henvise tanken til bysantisk 

kunst og bysantiske inspirasjonskilder. Dette fører raskt tanken inn på ikoner og ikonenes 

betydning.  Og det er heller ikke vanskelig å kvalifisere hvert enkelt av Bergmans bilder som 

ikoner, ifølge Claustres.135 Men jeg vil nå se hvordan begrepet ikon kan settes i sammenheng 

med Bergmans miroir-bilde136 og fenetre-bilde137 fra triologien, ettersom ikonet fra 

begynnelsen av er et bilde bygget på fravær, et fravær av Gud og Ordets usynlighet, slik 

Claustres beskriver det.138 

 

Det greske ordet eikon er brukt i bysantinske skrifter for referanse til ethvert bilde, fra små 

ikoner slik vi ser dem i dag, til monumentale mosaikker satt opp på vegger eller himlinger.139 

Men hva er essensen i hva et ikon er? Fra begynnelsen er et ikon et bilde bygget på fravær. Et 

fravær som kunne representere Gud eller det usynlige Ordet. Filosofen Marie-José 

Mondzain140 har analysert den politiske og filosofiske opprinnelsen til ikonet i forhold til 

ikonoklastiske konflikter og forklarer tre hendelser overfor bildet: det usynlige bildet som 

viser Gud; det synlige, naturlige bildet, som er inkarnasjonen av Gud, kjødet; og til slutt det 

synlige, kunstige bildet, eller ikonet. Den relasjonelle tanke-passasjen fra den ene til den 

andre, mener Mondzain fortolker en: «economic order which is precisely that of managing a 

                                                 
134 Boehm, «Læren om billedforbudet», 146. 
135 Claustres, Painting Leaf by Leaf, 36-37. 
136 Vedlegg Figur 3.  
137 Vedlegg Figur 6. 
138 Claustres, Painting Leaf by Leaf, 36-37. 
139 Robin Cormack, Writing in Gold: Byzantine Society and its Icons. London, George Philip, 1985, p. 11. I 
Claustres, Painting Leaf by Leaf, 37. 
140 Marie-José Mondzain, Image, icône, économie. Les sources byzantines de l’imaginaire contemporain. I 
Claustres, Painting Leaf by Leaf, 37. 
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change of register».141 Dette økonomiske systemet avslører forestillingen om fravær i hjertet 

av relasjonen mellom disse tre forholdene, ifølge henne:  

However difficult it may appear, we have to accept that the icon presents in graphic 

inscription the grace of an absent person. Christ is not in the icon, the icon is towards 

Christ, who never ceases to withdraw from it. In his withdrawal, he merges with the 

spectator’s gaze to become the eyes and gaze himself. We can only understand the 

nature of this withdrawal by thinking of it in terms of the double register it constitutes. 

The first bears the mark of the absence of a model. The anagogical property of the 

icon leads us to a place to which it is the way, the path.142 

 

Denne tosidigheten som Mondzain tar opp her er svært interessant. Et slikt ikon sitter med 

kraftfulle og virksomme krefter til å representere, og er slik i stand til å gjøre Gud selv 

nærværende. Denne typen mektige bilder får sin kraft fra en utlikning, ifølge Boehm, de går 

helt opp i og setter seg i stedet for det de gjør nærværende.143 Slike bilder har evne til helt å 

fylle menneskets oppmerksomhet ved å gjøre en usynlig og fjern væren nærværende. Boehm 

kaller dette bildenes makt, som ifølge ham først og fremst består i kraften til å likne, det å 

gjøre seg likt med det fremstilte, og det «i slik grad at bildet fullstendig smelter sammen med 

sitt innhold. I det tyske ordet «ähnlich» klinger ennå formlikheten med, det å-gjøre-til-ett 

(tidlig ny-høytysk: «einlich»).»144 

 

Anna-Eva Bergmans miroir-bilde145 er ikke noe speil i normal forstand. Normalt vil et speil 

reflektere et virtuelt bilde av den virkelige verden foran speilet, men i Bergmans miroir-bilde 

finnes intet speilbilde, det er mer et speil som reflekterer et bilde der modellen er fraværende. 

På grunn av at metallbladene bildet er bygget opp av er både reflekterende og mottakelige, 

settes billedflaten i bevegelse. Det oppstår et perseptuelt spill mellom tilsynekomst og 

forsvinning på grunn av den tilsynelatende speileffekten i overflaten. Bildet beveger seg i et 

grenseland mellom fravær og nærvær, som om det aktualiserer seg selv for betrakteren. Det 

reflekterende billedplanet blir den ontologiske posisjonen der bildet presses frem under 

trykket av en virkelighetsoppfatning, eller som Claustres formulerer det: «[…] the mirror, 

whos reflecting surface prevents the capturing of reality.»146 
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145 Vedlegg Figur 3. 
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Miroir-bildet er bygget opp av det som er forsvunnet ut av syne, og kan på den måten 

relateres til det samme som er essensen i et ikon, et bilde bygget på fravær. For ikonet er det 

nærliggende å se på dette fraværet som et fravær av Gud eller det usynlige Ordet. Det som 

kan fremkomme i miroir-bildet må i så fall ha hjelp fra det imaginære, eller som et overskudd 

fra det imaginære, slik Boehm benevner det. Ifølge ham tilsier bildets logikk at i tillegg til at 

vi presenteres for vår synsvinkel (Sicht), har ethvert bilde sin bestemmelseskraft utfra 

forbindelsen til det ubestemte. «Vi kan rett og slett ikke annet enn å betrakte det fremstilte 

med henblikk på den på forhånd strukturerte horisont og kontekst som ligger der. […] Den 

«ikoniske» forskjell anskueliggjør […] den visuelle kontrasten, der det samtidig ligger et sam-

syn.»147 Makten som kan bo i bildene gir bildet mulighet til å åpne tilganger til noe dødt eller 

noe som er et annet sted, noe fraværende:  

Det som blir synlig i den ikoniske forskjell, kvaliteten som den fremkaller, indikerer 

noe fraværende. Om den tilbedende figur i kunsten i førhistorisk tid nå var et reelt eller 

et forestilt vesen, i fremstillingen var han en annen. Intet bilde kommer i stand uten 

denne uopphevbare avvikelsen, og intet bilde skaper nærvær uten fraværets 

uunngåelige skygger.148 

 

Filosofisk sett kunne man sett på speilbildet som et ideelt avbilde, fordi det har en 

forsvinnende væren. Men det er ifølge Hans-Georg Gadamer ikke tilfelle:  

[…] i virkeligheten er speilbildet verken et bilde eller et avbilde, for det har ingen 

væren-for-seg. Speilet kaster bildet tilbake, det vil at speilet bare fremviser hva det 

speiler så lenge man ser inn i speilet og blir oppmerksom på sitt eget speilbilde, eller 

hva som ellers måtte speile seg. Men det er ikke tilfeldig at vi her likevel snakker om 

et bilde, og ikke om et avbilde eller en avbildning, for i speilbildet fremtrer det 

værende selv i bildet, slik at jeg har det værende selv i speilbildet.149 

 

Ifølge Gadamer er speilet «et bilde av det som fremstiller seg i speilet, og det kan ikke skilles 

fra dettes nærvær.»150 Med det mener han at: «Det som viser seg i speilet, er bilde av det 

fremstilte; det er «dets» bilde, og ikke speilets bilde.»151 

 

Anna-Eva Bergman laget bilder som hun mente skulle ha et åndelig innhold, og kanskje heller 

ikke så langt fra tanken om at bildene hun laget var ikoner. Hun skriver i sin dagbok at «[…] 
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Kunst uten åndelig innhold er ingen kunst. Åndelig innhold kan være av mange slag: religiøst, 

filosofisk, ideologisk. […].»152 Bergmans bilder er blitt beskrevet som minnebilder av flere 

forfattere,153 og minnebilder er i filosofisk sammenheng en måte å relatere bildene til 

fravær/nærvær. Slik Claustres154 ser på sammenhengen mellom bildenes eksistens i tilstanden 

fravær/nærvær, mener hun at de kan ses i samme relasjonelle orden som ikonets i relasjon til 

det synlige, naturlige bildet, inkarnasjonen av Gud, Kjødet.155 

 

Men la oss se på Bergmans fenetre-bilde156 og hvordan det kan relateres til fravær. Bildet er 

oppbygget av kvadrater med gullfolie, tett i tett og overlappende over størsteparten av papiret, 

som er bildets grunn. Penselstrøkene som gjengir vindus-sprossene kan beskrives som 

maleriske på grunn av deres lille variasjon i tykkelse, avslutningen mot ytterkantene og 

ujevnheten i linjeføringen. Fordi der heller ikke kan oppfattes noen rette kanter rundt 

metallbladene som dekker vindusflatene, blir bildets helhetsinntrykk organisk og nesten 

skisseaktig. Dette uttrykket forsterkes ved at gullfolien som dekker vindusflatene langs 

ytterkantene heller ikke er helt rette, som gir bildet en form for «naivitet» slik jeg ser det. 

 

Dette vinduet fungerer ikke som et normalt vindu der du kan se ut på en virkelighet på den 

andre siden, eller se inn i en virkelighet hvis du står utenfor, eller heller ikke kunne se 

refleksjoner i vinduet fra den siden du står. Derfor kan jeg si at vinduet inneholder et fravær. 

Det er laget av det som har forsvunnet ut av syne, og dermed som et ikon slik det var fra 

begynnelsen av, et bilde bygget på fravær. I romantikken var det vanlig å bruke vindusbildet 

som en visualisering av lengsel og en drøm om befrielse, men da gjerne med kontrast mellom 

det som er inne og det som er ute. Anna-Eva Bergman skriver om drømmen i sin dagbok:  

 

Drømmen om en ting er ofte mer intenst levende enn tingen selv. Prøv å erkjenne 

kunstens sanne vesen – og du vil kjenne naturen og universet. Jo dypere man erkjenner 

seg selv, desto mer almengyldig blir det vi uttrykker. Man lærer ikke selverkjennesle 

ved lesning. Lesning kan bare gi impulser og bekrefte det allerede erkjente. 

Erkjennelse må komme fra ens eget indre. […]157 
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Slik kan fenetre-bildet også oppleves som en visualisering av et vindu til betrakterens eget 

indre. Men er dette et bilde av typen mektige bilder som Boehm tidligere nevnte får sin kraft 

fra en utlikning, slik at de går helt opp i og setter seg i stedet for det de gjør nærværende?158 

Ifølge Boehm er det ikke alle bilder som oppnår et slikt sammenfall. I bilder «[…] der det er 

mulig å skjelne mellom det som er bildet og det det betyr (det det viser til),»159 er ifølge 

Boehm harmløse teologisk sett. Under slike betingelser oppstår der ingen fare for at man uten 

forbehold dukker ned i det fremstiltes realitet. Betrakteren kan reflektere over sammenfallet 

og forskjellen, og kan si: «[…] det er jo bare et bilde, ikke et øyeblikk forveksler jeg det med 

realiteten til det fremstilte.»160 I motsatt fall vil et kraftfullt idol for tilbedelsen, inneha langt 

mer virksomme krefter til å representere og i stand til å gjøre Gud selv nærværende, «og gi 

skinn av en slik billedlig legemliggjørelse som er så farlig for jødisk teologi. For den betyr 

også alltid at det skulle være mulig å ta Gud i besittelse.»161 Boehm henviser til jødisk 

billedtenkning (læren om billedforbudet), hvor han trekker frem to ting han mener er 

fruktbare:  

Den gjør det klart at virkeligheten ikke uten videre kan tas i besittelse (også når 

bildene kan forlede til en slik forestilling). Det ufremstillelige, en virkelighet hinsides 

bildenes rekkevidde, kommer til syne, det som unndrar seg alt språk, også de visuelle 

sammenligningene. I et annet perspektiv får det jødiske billedforbudet den moderne 

leser til å stille spørsmål ved likningen mellom bilde og virkelighet, og utforske dens 

forutsetninger. En tilfredsstillende teori om bildet […] forutsetter paradoksalt sagt, en 

forsoning mellom det ufattelige i den realitet som skal fremstilles og dens form som 

bilde.162 

 

I en vellykket billedprosess viser kunstverket til seg selv og på denne måten utdyper verket 

sin mening, ifølge Boehm. Han påpeker at det er langs denne veien verket også viser ut over 

seg selv. Både maleriet og virkeligheten stiller spørsmål ved hverandre, og her vil det alltid 

være bildet som avgjør striden, «(i hvert fall om det er et bilde å ta alvorlig)».163 Boehm 

mener at bilder er svært indirekte medier: «Hvor mye de enn fullbyrder seg i materiell glans, i 

farget transparens, i uforlignelig balanse, i det hele tatt som uerstattelige originaler: deres 

virkelighet lar seg likevel ikke gripe. Det de gir oss å se, erfarer vi sanselig, men heller ikke 

mer.»164 Der er en grense hvor det synlige skiller seg fra og forblir flettet sammen med det 
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usynlige, og ifølge Boehm lar bildene oss erkjenne denne grensen. De har del i det 

ufremstillelige, og denne dialogen mellom ikoniske og ikonoklastiske krefter i bildet er ifølge 

Boehm aspekter til et svar på spørsmålet: Hva er et bilde?165 

 

 

3.3 Kunstverket og Paul Crowthers abstraksjonsteori 

/ det transperseptuelle rommet 

 

I møte med minimalistiske og abstrakte kunstverk må vi: «[…] expand our sense of the drives 

wired into human cognition, recognizing that we are set up not just to make connections and 

find resemblances, but also to project meanings onto experience.»166 Anna-Eva Bergman 

skriver i sin dagbok at «Detaljer må nøye studeres, for å kunne sløyfes…»167. Selv anså hun 

seg ikke som en abstrakt maler, men mer som en som forenkler fra naturen168. Abstrakte 

kunstverk uten noen form for referanser til ting i den virkelige verden, kan presentere et 

problem for fortolkning. Et bilde kan ligne mange ting, men trenger ikke se ut som noe 

spesielt. Kirk Varnedoe henviser til Gombrichs Art and Illusion169, der Gombrich hevder at 

abstraksjon, faktisk mer enn med illusjon, aldri kan ligge utelukkende i kunstnerens intensjon, 

men er avhengig av betrakterens persepsjon. Gombrich illustrerer dette med sin klassiske 

tegning av både en hare og en and, hvor vår visuelle persepsjon involverer det han kaller «the 

beholder’s share»170, en aktiv ileggelse av en tolkning av en innkommende erfaring. Varnedoe 

påpeker at så snart kunstnere åpner et nytt blankt ark, så er der noen som haster til for å risse 

inn noe på det, og etter hvert blir det tynget av betydninger. Dermed blir det ifølge Varnedoe, 

vanskelig å håndheve abstraktheten i det abstrakte. Pollock sa i et intervju, ifølge Varnedoe, at 

når han laget sine malerier var han alltid opptatt av å dempe uønskede symboler eller enhver 

figurasjon linjene uforvarende antydet. «I try to stay away from any recognizable image; if it 
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creeps in, I try to do away with it».171 Siden da har kunstnere arbeidet hardere og hardere for å 

holde likheten med noe borte fra betrakterne, påpeker Varnedoe. Med dette mener han at 

kunstnerne forstår at abstraksjon er mest vellykket og effektiv når assosiasjon og betydning 

virker umulig å nå. Fraværet av umiddelbar gjenkjennelse mener han åpner for et mangfold av 

intuisjoner, som også bare var marginalt tilstede i kunstnerens bevisste intensjon172. Ifølge 

Varnedoe viste Gombrich at i representasjon avkrever gjenkjennelse og sammenligning en 

tolkning.173 Det motsatte er tilfelle for visse abstraksjoner som mangler henvisning til noe 

som helst, hvor det viser seg at tolkning ikke krever hverken gjenkjennelse eller 

sammenligning. I noen tilfeller er mangelen av gjenkjennelse og sammenligning faktisk en 

stor fordel, påpeker han. I slike sammenhenger mener han at abstrakt kunst absorberer 

fremvisning og genererer betydning allerede før verket gis et navn, og ukjente uttrykk 

etableres, unike i sin særegne kompleksitet. Ifølge Varnedoe er dette en av abstraksjonens 

enestående egenskaper, formen av berikelse og veksling mellom erfaringer som ikke er 

tilgjengelig for den faste mimesis omkring kjente ting.174 

Abstraction is a remarkable system of productive reductions and destructions that 

expands our potensial for expression and communication. […] understanding the 

tradition of abstract art sharpens our experience of what we are seeing. The idea that 

you need to learn about abstract art to enjoy it strikes some primal nerve, arousing our 

anxiety about authentic versus fake experience.175 

 

I det følgende vil jeg med utgangspunkt i Paul Crowters abstraksjonsteori176 undersøke Anna-

Eva Bergmans bruk av overflaten i bildene: No15ANéant d’or177 og No15B Néant d’argent178 

(1963). Ifølge Crowther er begrepet transperseptuelt rom179 avgjørende for å beskrive den 

virtuelle tre-dimensjonale virkeligheten som åpnes opp av optisk illusjon og planheten av 

billedrommet.180 Dette rommet skapes av umiddelbart merkbare faktorer (Ur-natur) og «det 

                                                 
171Pollock’s remarks were captured in Dortothy Seiberling’s notes for her profile of Pollock in the 8 August 1949 
issue of Life magazine. Seiberling’s unpublished notes are cited in Steven Naifeh and Gregory White Smith, 
Jackson Pollock: An American Saga (New York: Clarkson N. Potter, 1989) 591. I Varnedoe, Why Abstract Art?, 
59. 
172 Varnedoe, «Why Abstract Art?», 59. 
173 Ibid. 60. 
174 Ibid. 
175 Ibid. 62. 
176 Crowther, «From Ur-Nature to the Transperceptual», 270-282. 
177 Vedlegg Figur 1. 
178 Vedlegg Figur 2. 
179 (min oversettelse) transperceptual space, eller på norsk også overskridende perseptuelt rom. Videre bruk vil 
være transperseptuelt rom. Crowther, «From Ur-Nature to the Transperceptual», 275. 
180 Crowther, «From Ur-Nature to the Transperceptual», 277. 
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usynlige».181 Crowther bytter ut «usynlig» med ordet transperceptual på de latente, visuelle 

egenskapene fordi mange av de faktorene som er involvert mener han kan bli synlige under de 

rette forholdene, eller kan gis et visuelt uttrykk gjennom forestilling om hvordan de kan være. 

Kan kunnskap om det overskridende perseptuelle rommet åpne for nye aspekter ved 

Bergmans bruk av overflaten i sine bilder? Som utgangspunkt for analysen benytter jeg 

Crowthers fem overskridende nivåer av visuelle vektorer,182 for å kunne tolke det 

overskridende perseptuelle rommet som finnes i Bergmans bilder. Crowther beskriver dette 

rommet slik:  

[…] transperceptual space consists of five levels of visual details, possibilities, and 

assosiations that facilitate but are not usually noticed explicitly in our visual recognition 

of things and states of affairs. These transperceptual levels are the visible vectors of Ur-

nature. From them, our bodily competences and positionings compose the more 

immediately recognizable world of natural things and states of affairs. Which 

transperceptual levels are to the fore in any specific cognitive situation is determined by 

the kind of thing or state of affairs involved, and the caracter of our interest in it. […]183 

 

I nivå 1 analyserer jeg om billedplanet har romlige eller spatiale elementer (spatial items), 

som ifølge Crowther kan sees i det overskridende perseptuelle rommet. Dette gjelder også, 

ifølge ham relasjoner eller tilstander som ikke er tilgjengelige for persepsjon under normale 

omstendigheter, eller er utilstrekkelig tilgjengelige, eller ifølge ham ironisk sett så tatt for gitt 

at de normalt ikke blir sett.184 

I Anna-Eva Bergmans neant-bilder vil jeg se etter optisk illusjon, fordi Crowther anser optisk 

illusjon som en iboende egenverdi i abstrakt kunst.185 Begge neant-bildene kan ha innslag av 

optisk illusjon som kan knyttes til spatiale elementer som ikke er tilgjengelig for den 

umiddelbare persepsjon. For det første kan et spatialt element vise seg på grunn av 

                                                 
181 Merleau-Pontys oppfatning av begrepet «invisible» beskriver han i «The Visible and the Invisible», trans. 
Alphons Lingis (Evanston, Il.: Northwestrn University Press, 1968), 257. Her skriver han at «the invisible» er:  
1. what is not actually visible but could be (hidden og inactual aspects of the thing – hidden things, situated 
«elsewhere» - «Here» and «elsewhere». 
2. what, relative to the visible, could nevertheless not be seen as a thing (the existentials of th visible, its 
dimentions, its non-figurative inner framework) 
3. what exists only as tactile or kinaesthethically, etc. 
4. […] the Cogito 
I Crowther, «From Ur-Nature to the Transperceptual», 274. 
182 Crowther, «From Ur-Nature to the Transperceptual», 277. 
183 Ibid. 276-277. 
184 Ibid. 275-276. 
185 Ibid. 278. 
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kontrastforholdet mellom bildenes mørke, smale og opake ytre ramme som omkranser 

bildenes nesten selvlysende billedflate. De kvadratiske metallbladene som er påført kant-i-

kant over hoveddelen av billedflaten skaper en sammenhengende helhet på grunn av de 

mange transparente lasur-sjiktene kunstneren har lagt over hele flaten. Sjiktene gjør at lyset 

går gjennom det øverste laget av transparent maling, og blir deretter kastet tilbake fra 

underlaget. Underlaget her er de reflekterende metallbladene, så overflaten får en mye større 

lyskraft enn den malte bakgrunnen. De transparente lasurlagene er med på å binde flaten 

sammen til en sammenhengende del når den betraktes på denne måten. På grunn av den sterke 

kontrasten mellom bakgrunn og forgrunn vil optisk illusjon gjøre at betrakteren, ved å dvele 

ved bildet, vil kunne se den lysende overflaten flytende i et sjikt foran den mørke rammen 

eller bakgrunnen. Bergman selv skriver i sin dagbok: «Jo mer vi materialiserer kosmiske 

krefter, desto fler uforklarlige krefter oppdager vi at det finnes.»186 Valget av kontrastene 

mellom den lyssterke overflaten og den dypt blå eller grå bakgrunnen var nok for Bergman et 

bevisst valg. Hun skapte på denne måten, med de sterke kontrastene, et perseptuelt rom 

mellom billedgrunnen og billedplanet. For det andre kan et annet spatialt element vise seg i 

bildene under de rette forholdene. Rutenettet som fremkommer i grensene mellom hvert 

enkelt kvadratiske metallblad kan bare delvis sees over deler av flaten, noen steder er 

grensene ikke synlige. Likevel vil betrakteren kunne komplettere nettets visuelle kontinuitet 

slik at det blir helt, og dermed kan grensene fremtre som visuelle markører. Effekten av dette 

gjør at rutenettet enten trer frem fra flaten og skyver den lysende overflaten tilbake, eller i 

motsatt fall skyves rutenettet tilbake og lar den lyssterke overflaten tre frem nesten som 

enkeltstående ruter. Et rutenett som trer frem kan gi assosiasjoner til et grensesnitt gjennom et 

nettverk av gitterverk, som for eksempel fundamentet til en bygning. Eller hvis rutenettet 

skyves tilbake, kan assosiasjonene gå i retning av en brosteinsbelagt gate. «Den egentlige 

hemmelighet ved kunsten er ikke å ville skape noe, men å la det skapes gjennom en.»187 

skriver Bergman. Bergmans bevisste bruk av kvadratiske bladgull og bladsølv i bildene 

skapte mange forskjellige perseptuelle effekter. I neant-bildene lot hun metallbladene ligge 

kant-i-kant, og slik antyde et rutenett som i noen tilfeller kan persiperes som et billedlig 

element som har evnen å fremtre, for så i neste øyeblikk å forsvinne. Rutenettet skapt av de 

kvadratiske lysreflekterende metallfoliebladene og den ytre rammen kan virke både som en 

åpning for et utstrakt rutenett som strekker seg uendelig utover og viser til kunstverkets 

                                                 
186 Bergman, Pistes/Stier, 18-01-51. 
187 Ibid. 23-4-50. 
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sentrifugale eksistens, eller som en motsatt faktor som viser til kunstverkets sentripetale 

eksistens. En slik logikk benytter Rosalind Krauss når hun hevder at rutenettet brer seg i alle 

retninger i det uendelige.188 Når et maleri påtvinger rutenettet en eller flere grenser, må dette 

ifølge Krauss betraktes som arbitrært og bero på skjønn og således opptre vilkårlig. Ettersom 

neant-bildene har en klar ytre ramme kan det være den sentripetale virkningen, som ifølge 

Krauss går fra de ytre grensene av kunstverket og innover, som kan tas i betraktning her. Med 

en slik lesning hevder Krauss at rutenettet er en re-presentasjon av alt som skiller kunstverket 

fra verden, fra rommet rundt og fra andre gjenstander: «Rutenettet er en introjeksjon av den 

ytre verdens grenser inn i verket; rommet innenfor rammen legges over seg selv. Dette blir en 

form for repetisjon, og repetisjonens innhold er selve kunstens konvensjonelle natur.»189 Den 

sentripetale grenen av kunstpraksisen påpeker Krauss, konsentrerer seg om verkets overflate 

som noe fullendt og organisert i seg selv, og forsøker ikke å dematerialisere overflaten, men å 

gjøre overflaten selv til gjenstand for blikket.190 

Den analysen jeg har gjort med utgangspunkt i Crowthers nivå 1 i det transperseptuelle 

rommet baserer seg på det Crowther kaller en antakelse av en utvidet eller kunstig virkelighet 

(presumption of virtuality). Ifølge ham finnes det en ontologisk basis for denne antagelsen, 

«in that the relation between the plane and pictorial space is analogous to the relation between 

the two-dimensional retinal image, and the three-dimensional world which emerges from it 

(through the embodied subject’s connective cognitie activity).191» Han mener derfor at det er 

naturlig for oss å repetere drivkraften i selve persepsjonen gitt denne flate overflaten, og han 

sammenligner derfor to relasjoner. Den første er når vi bruker synet og øyet, da har vi et to-

dimensjonalt bilde som projiseres til netthinnen vår som et to-dimensjonalt bilde, og i 

persepsjons-prosessen – og ved hjelp av vår kognitive evne – lager vi et inntrykk av en tre-

dimensjonal verden. I den andre relasjonen ser vi Bergmans to-dimensjonale abstrakte bilde 

der vi «oversetter» flaten til en tre-dimensjonal opplevelse som vi kan forklare. På denne 

måten er det naturlig for oss å se etter tre-dimensjonale former antydet fra denne spesielle 

sammenstillingen. Dette betyr at antagelsen av en utvidet eller kunstig virkelighet er mer enn 

en konvensjon, ifølge Crowther. Han mener den har et ontologisk fundament: «It repeats (in 

                                                 
188 Rosalind E. Krauss, «Rutenett». I Artes. Avantgardens originalitet og andre modernistiske myter. Oversatt av 
Agnete Øye. Oslo: Pax Forlag, 2002.  25. 
189 Ibid. 26. 
190 Ibid. 30. 
191 See Hans Hofmann, 41. The two-dimentional character of the retinal image has been known since the 
sixteenth century. I Paul Crowther, «From Ur-Nature to the Transperseptual», 272. 
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virtual terms) the basic trajectory of the origins of visual perception – from the two-

dimensional to the three-dimensional.»192 

På dette nivået kan Crowthers teori åpne for flere aspekter hvordan Bergman brukte 

billedflaten i sitt diptyk. Hun brukte kontraster mellom bakgrunn og forgrunn som er så sterke 

at vi kan oppfatte forgrunnen som flytende i et sjikt foran billedflaten. Hun brukte kvadrater 

av metallblader, der mellomrommene mellom hvert kvadrat kan være synlig eller så vidt kan 

sanses, slik at et rutenett av mellomrom er mulig å erfare.   

Nivå 2 fører til en analyse av relasjoner, tilstander eller livsformer som kan fremtre i helt 

andre perseptuelle eller fysiske omgivelser enn vi til vanlig er vant til. Det kan være ting vi 

ser gjennom tåke og som vi nesten ikke kjenner igjen, gjennom vannfylte øyne som gjør 

gjenkjennelse vanskelig eller endringer som skjer når vi ser ting i dyp skygge eller i mørket. 

Dette kan ifølge Crowther dreie seg om vanlige miljøer som har gjennomgått visuelle 

forandringer:  

(for excample, through the intrusion of evanescent atmospheric effects, or physical 

catastrophe, or as experienced in dreams), subterranean, sub-aquatic, or imagined 

extra-terrestrial environments, and effects arising from the inhibition or distortion of 

the normal conditions of visual perception. Again, this is a level that is much 

developed by Abstract Expresionist action-painting (estecially Pollock’s after 

1945).193 

 

Begge neant-bildene kan ha innslag av optisk illusjon som kan knyttes til perseptuelle 

omgivelser som er forskjellig fra de vi kjenner til vanlig. På grunn av de mange transparente 

lasurlagene som gjør at lyset går gjennom det øverste laget og blir kastet tilbake fra det 

reflekterende underlaget, og den skarpe kontrasten mellom bakgrunn-forgrunn skapes en 

optisk illusjon som jeg under nivå 1 beskrev som om den lysende overflaten flyter i et sjikt 

foran den mørke bakgrunnen. Men fordi de transparente lasurlagene har litt pigmenter i seg, 

skaper lysvirkningen også transparente skygger. På denne måten kommer det frem en illusjon 

av tre dimensjoner på den to-dimensjonale flaten, et udefinert rom i billedplanet. Dette 

billedrommet er ikke dypt og gjør at billedplanet umiddelbart kan oppfattes som forsiktig 

ullent og udefinert, en visuell tekstur, mens man ved nærmere utforskning over det som finnes 

i billedplanet kan oppleve et dypere og nærmest uendelig billedrom. Når vi gransker abstrakt 

                                                 
192 Crowther, «From Ur-Nature to the Transperseptual», 272. 
193 Ibid. 276. 
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kunst som Bergmans diptyk, drar vi intuitivt fra våre erfaringer fra overskridende rom, ifølge 

Crowther. Han mener da at vi ser grupperinger som mønster av enheter, og disse kan 

muligens karakterisere en sammenstilling i det rommet, slik de er gjort tilgjengelig for 

synet.194 Uklarhetene som viser seg i overflaten i Bergmans neant-bilder kan sees som tåke-

elementer, noe som er tåkebelagt eller som Crowther benevner det; «gjennom inntrenging av 

flyktige atmosfæriske effekter […] eller som opplevd i en drøm».195 For Bergman var drøm 

også en del av virkeligheten: 

Drømmen om en ting er ofte mer intenst levende enn tingen selv. Prøv å erkjenne 

kunstens sanne vesen – og du vil kjenne naturen og universet. Jo dypere man erkjenner 

seg selv, desto mer almengyldig blir det vi uttrykker. […]196 

 

Crowther kommenterer at alle som kan sanse har i kraft av hva persepsjon innebærer, hatt 

erfaring med det overskridende rom. Med det mener han at når vi ser på noe, overser vi alle 

mulighetene rundt dets parte-extra-parte detaljer, dets indre tilstander, eller hvordan det 

fremstår innhyllet i tåke etc. Uten denne egenskapen ville vår persepsjon bli overbelastet, 

påpeker han.197 Men der finnes også tilfeller hvor slike detaljer blir vurdert, det kan ifølge 

ham være når vi ser på et spesielt aspekt ved en ting uavhengig av dets plass i helheten den er 

en del av:  

However, that being said, there are times when we do consider such details, e.g., 

looking at some specific aspect of a thing independently of its lace in the whole of 

which it is a part. And we sometimes do, in the course, of our dealing with visible 

things, have to open them up to see what they are like inside, or act on the assumption 

that they have such and such an internal character, even though we cannot perceive it. 

And again, we may often experience familiar visible things from unusual or wholly 

unexpected standpoints – e.g., in heavy shadow, or mist, or through watering eyes or 

whatever. Even though things appear differently – out of visual synch, as it were – we 

learn to negotiate them as unities, as things seen under unfamiliar aspects.198 

Med dette mener Crowther at vi utvikler en form for overskridende perseptuelle, visuelle 

former i tillegg til de velkjente. Disse lærer vi å forholde oss til, ifølge ham, spesielt ved 

utforsking utover det familiære, for eksempel slik han mener vi endrer formen lekent ved 

dagdrømming. I møte med abstrakte verk mener han at det er helt naturlig at vi må søke råd 

                                                 
194 Ibid. 277. 
195 (min oversettelse) «[…] through the intrusion of evanescent atmospheric effects, […] or as experienced in 
dreams.» Crowther, «From Ur-Nature to the Transperceptual», 276. 
196 Bergman, Pistes/Stier, 01-01-51. 
197 Crowther, «From Ur-Nature to the Transperceptual», 277. 
198 Ibid. 277-278. 
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fra deres optiske innhold i form av evnen vi vanligvis har opparbeidet for å overvinne 

overskridende perseptuelle former. Dette skjer på en helt naturlig måte, ifølge ham, helt 

uavhengig av hvorvidt vi har et overskridende perseptuelt konsept eller ikke.199 

Bergman valgte bevisst å legge flere sjikt med transparent lasur over metallbladene for å 

integrere alle lagene med hverandre og også integrere lyset i billedflaten. Ved at lyset går 

gjennom det øverste, gjennomsiktige fargelaget og deretter blir kastet tilbake fra 

metallgrunnen, oppstår en optisk illusjon. Overflaten kan slik persiperes som en tåkelagt flate 

som skaper en ubestemmelig avstand mellom billedplanet og betrakteren, og slik jeg forstår 

Crowther må dette være en del av nivå 2 i det overskridende perseptuelle rommet.  

 

Nivå 3 angår visuelle former som kan se ut til å være variasjoner av noe vi kjenner igjen eller 

assosierer til, uten at formene fremstår som faktiske fremstillinger. Ifølge Crowther kan dette 

gjelde:  

[…] apparent distortions or fragmentation of the thing or state of affairs, or 

configurations that suggest something specific without presenting enough familiar 

aspects to allow its conclusive identification. (This tendency originates – with very 

different emphases – in some features of hermetic and synthetic Cubism, and 

Kandinsky’s work after 1910).200 

 

Begge neant-bildene kan ha innslag av optisk illusjon som kan knyttes til visuelle former som 

antyder noe spesielt uten å presentere nok kjente aspekter for å kunne tillate en konkluderende 

identifikasjon. Jeg tenker spesielt på fargen i billedplanet, samt kunstnerens behandling av 

billedgrunnen under metallbladene ved å skape forgreninger og små ujevnheter i grunnen som 

hjelper lyset å spille over flaten. Fargen skapes av lysets skinn på bladgullet og bladsølvet, 

gjennom de mange lagene av transparent lasur som er lagt i flere sjikt over metallet. Fargen 

som oppstår i metallet og teksturen fra selve flaten kan oppleves som ubestemmelig og flyktig 

på grunn av lyset som til enhver tid skaper variasjon av fargevalører i overflaten. Lette lys- og 

skyggevirkninger kan gi assosiasjoner til en form i det ene øyeblikket, men i neste kan formen 

være borte eller fremkomme et helt annet sted. Et aspekt ved denne levendegjøringen av 

overflaten i bildet skjer ved endring i lysforholdene eller ved at betrakterens posisjon foran 
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bildet endres. Her kan assosiasjonene gå i retning av et flyktig bilde i et speil eller noe man et 

øyeblikk kan se i et vindu, eller kanskje et bilde innover i sjelen. Bergman skriver om et 

bevisst valg av rytmer og bevegelser som åpenbarer seg på forskjellige måter i bildene: 

[…] For å kunne skape noe «abstrakt», må man studere naturen, ja, man kan overhodet 

ikke studere den grundig nok eller komme langt nok til bunns i den – både den natur 

som omgir oss, og den natur som er i oss – vår egen indre natur. Alt liv oppstår bl.a. 

ved rytmer og bevegelser, som manifesterer seg på de forskjelligste måter, og i de 

forskjelligste former – alt etter deres hensikt – for atter å oppløses i rytmer og 

bevegelser som igjen manifesteres i nye uttrykksformer. Et evig perpetuum mobile 

hvis drivkraft består i at det ene setter det annet i bevegelse, og det annet, det tredje, og 

det fjerde osv. i det uendelige, til det kommer tilbake til seg selv, og styrer seg selv, 

ved hjelp av seg selv. Evig, uendelig, i stadig utvidelse.201 

Det fenomenale feltet er bygget opp av det umiddelbart merkbare sammen med faktorer som 

Crowther benevner som transperceptual, som ifølge ham betyr faktorer som for øyeblikket 

ikke kan bli tatt hånd om eller ikke vil være tilgjengelig for persepsjon under normale forhold. 

Disse er ifølge ham, like mye en dimensjon av det virkelige som våre kjente perspektiver på 

det synliges tilgjengelige aspekter. Han mener at de uttrykker karakteren ved vår perseptuelle 

innlevelse i Ur-natur.202 Crowthers begrep transperceptual er oppstått fra Merleau-Pontys 

«det usynlige», og Crowther mener at avsløringen av det usynlige er betydningsfullt for 

Merleau-Ponty sett i sammenheng med maleriet. Han referer til Merleau-Pontys beskrivelse: 

Light, lighting, shadows, reflections, colour, all the objects of his quest are not 

altogether real objects; like ghosts, they have only virtual existence. In fact they exist 

only at the treshold of profane vision; they are not seen by everyone. The painter’s 

gaze asks them what they do to suddenly cause something to be and to be this thing, 

what they do to compose this wordly talisman and to make us see the visble.203 

 

Maleriet består av en Ur-naturlig tekstur og et lappeteppe av visuelle forbindelser som ifølge 

Crowther fastsetter hvordan en spesifikk ting eller tilstand fremtrer for oss, men fordi vi er for 

opptatt av praktiske interesser mener han at de generelt blir oversett.204 Bergman benyttet 

gull- og sølvgrunn i neant-bildene som kan uttrykke en flyktighet, en intethet. Lysets spill, 

skyggenes spill, refleksjonene, fargene, alt dette er med på å skape en relasjon som kan 

                                                 
201 Bergman, Pistes/Stier, 1-8-50. 
202 Crowther, «From Ur-Nature to the Transperceptual», 275. 
203 Fra Merleau-Ponty: «Eye and Mind» i Galen A. Johnson (ed.) The Merleau-Ponty Aestethics Reader: 
Philosophy and Painting (Evanston, Il.: Northwestern University Press, 1993), 128. I Crowther, «From Ur-Nature 
to the Transperceptual», 275. 
204 Crowther, «From Ur-Nature to the Transperceptual», 275. 
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referere både til nærvær og til fravær. Ved å bruke flaten, helt fra grunnen der hun påførte en 

pastos masse som hun skrapet og pusset til et «levende» underlag for metallbladene, til det 

øverste laget av transparent lasur over gull- og sølvbladene, maktet hun å føre lyset inn i 

billedflaten. Og med lyset, også skyggene, refleksjonene og fargene. Ifølge Bergman oppstår 

alt liv ved rytmer og bevegelser som kontinuerlig manifesteres i nye uttrykksformer og setter 

hverandre i bevegelse i en stadig utvidelse. Den overflaten hun har bygget opp kan slik åpne 

for persepsjon av visuelle former som kan se ut til å være variasjoner av noe vi kjenner igjen 

eller assosierer til, uten at formene fremstår som faktiske fremstillinger. I overflaten kan disse 

visuelle formene komme til syne i ett øyeblikk, for så å forandres til en annen form eller 

forsvinne helt ettersom lyset og betrakterens posisjon endres. 

I nivå 4 analyserer jeg idealiserte variasjoner av basis-egenskaper for strukturen av visuell 

persepsjon, som masse, volum, tetthet, form, farge og posisjonelle relasjoner som foran og 

bak. Disse egenskapene presenteres på dette nivået, ifølge Crowther, som rensede 

fokuspunkter for oppmerksomhet i seg selv (individuelt eller i kontekst), heller enn som 

faktorer integrert i saker og ting fra den hverdagslige visuelle verden. «The tendency again 

originates with aspects of hermeneutic and synthetic Cubism, is given even stronger impetus 

by Mondrian and Malevich, and is a recurrent factor in geometrical abstraction, especially.»205 

Begge neant-bildene kan ha innslag av optisk illusjon som kan knyttes til idealiserte 

variasjoner av basis-egenskaper for strukturen av visuell persepsjon. Her ser jeg at de 

elementene som ble analysert og viste seg i de tidligere gjennomgåtte nivåene, aktualiseres 

igjen på dette nivået. Fra nivå 1 i analysen vil jeg trekke frem det spatiale elementet som 

trådte frem som en lysende overflate flytende i et sjikt foran den mørke bakgrunnen. Denne 

flaten representerer på dette nivået både volum og masse. Rutenettet som kan fremkomme i 

grensene mellom hvert enkelt kvadratiske metallblad, med effekten av enten å tre frem fra den 

lyssterke flaten og muligens assosieres med et gitterverk, eller trekke seg tilbake og la flaten 

tre frem som enkelt-ruter, mener jeg representerer alle basis-egenskapene for strukturen av 

visuell persepsjon, ifølge Crowthers nivå 4. Fra nivå 2 i analysen vil jeg trekke frem de 

transparente lasurlagene som har litt pigmenter i seg, og som på grunn av lysvirkningen 

skaper transparente skygger. Billedplanet kan derfor umiddelbart oppfattes som forsiktig 

ullent og udefinert, som en visuell tekstur eller tåkebelagt overflate, og reflekterer her basis-

egenskapene form, masse og posisjonelle relasjoner. Fra nivå 3 i analysen vil jeg trekke frem 
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fargen som kommer frem gjennom de mange lagene av transparent lasur som skaper lette lys- 

og skyggevirkninger som i det ene øyeblikket kan gi assosiasjoner til en form, i det andre er 

formen borte, som et flyktig bilde i et speil. Her er det basis-egenskapene form og farge som 

gjelder for nivå 4. Bergman var svært opptatt av slike elementer som er behandlet i denne 

analysen. Her er hennes tanker om dette: 

For å skape og forstå abstrakt maleri må man nøye ha satt seg inn i den lovmessighet 

som er egen for farger, rytmer og form. Det er den samme lovmessighet som går igjen 

overalt i naturen. Bare at ved abstrakt kunst tjener ikke lenger fargen og formen som 

middel til å uttrykke en naturalistisk virkelighet, den forsøker tvertimot å skape sin 

egen verden og virkelighet ved sine spesielle egenskaper og midler (som paradoksalt 

sett viser seg å være den samme lovmessighet som i naturen, samtidig som den 

uttrykker noe helt motsatt). Altså: en av grunnreglene er å finne ut – erkjenne – i 

hvilken form fargen når sitt høyeste uttrykk, og gjennom hvilke rytmer og 

kombinasjoner av former og farger der oppstår nye former og farger – og hva disse 

uttrykker, og hvordan disse igjen oppnår det høyeste uttrykk i de spesielle tilfeller for 

hvert bilde – og hvordan de samtidig underordner seg en helhet. Samtidig må det – 

likeså lite som i naturen – bli noe «system» («systemer» er alt skapende livs død), til 

tross for at man må arbeide og tenke systematisk.  

Det er kanskje riktigere å uttrykke det slik: at hver ting som skapes (i naturen og i 

kunsten) følger sitt system – til en viss grad – ja, er til og med avhengig av det – den 

indre lovbundethet, det spesielle for hvert enkelt tilfelle, det spesielle for hver art – og 

det hele igjen underordnet en uendelighet. Men her kommer atter det paradoksale; hvis 

man samtidig ikke kan befri seg fra det systematiske, kan man ikke skape levende 

kunst. Man må altså erkjenne meget langt og meget dypt – så langt og så dypt som det 

står i ens makt: det system som står over og underordner alle systemer, og som 

samtidig ikke er noe system, men en fritt skapende uendelig helhet i stadig 

utvikling.206 

 

Gjennomgående i analysen av det transperseptuelle rommet er optisk illusjon involvert. Paul 

Crowther påpeker at både figurativ og abstrakt kunst deler en felles grunn bestående av optisk 

illusjon. Dette forklarer han ved at plasseringen av en linje eller andre merker på en overflate 

er med på å skape forbindelser som gjør at markeringer ser ut som de dukker opp fra 

overflaten eller viser seg å være bak overflaten. Det er slik det billedlige rommet skapes ifølge 

Crowther, og dette billedlige rommet samler seg rundt måten et merkes romlige eller spatiale 
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forlengelse forholder seg til et rom foran det og et bak det. Billedlig rom blir på denne måten 

til som en funksjon av push-pull effekter involvert i en slags tripleksitet207, ifølge ham.208 

 

Nivå 5 angår paralleller av sinnsstemninger. Spesielle typer former og farger, og relasjoner 

mellom disse bærer sterke emosjonelle assosiasjoner, ifølge Crowther.Han mener at disse 

assosiasjonene er en funksjon av naturlige faktorer, eller heller et delt kulturelt lager av slike.  

However, given the presumption of virtuality, it is likely that our perception of 

abstract works at this level bring features from the other transperceptual levels into 

play. Suppose, for example. That one finds a shape threatening. It may seem that we 

cannot explain why it is threatening, but it is surely the case that with more sustained 

reflection we would comprehend that its threatening character is because, say, it 

reminds us of the teeth of some determineate predator – with the indeterminateness 

(the element of the known unknown) making it all the more threatening.209 

Det er på dette nivået at visuell betydning nærmer seg mest til musikk, ifølge Crowther, og 

sammenhengen med musikk er noe som også Bergman så: «[…] Maleriet kan ha sitt eget 

spesielle liv akkurat som musikken. Lovmessigheten er den samme som i naturen, men ikke 

naturens etterligning. Det hele er bare paralleller på forskjellige plan.»210 

 

Begge neant-bildene kan ha innslag av optisk illusjon som kan knyttes til visuelle paralleller 

av sinnsstemninger blant annet fordi bildenes overflate er svært lyssterk og reflekterende. 

Både formen, formatet, bruk av gullgrunn og den reflekterende overflaten er bærere av sterke 

assosiasjoner i flere kulturer og kan slik gi betrakteren overveldende følelser. Sinnsstemninger 

skapes ofte i relasjonen mellom nærvær og fravær, som lengsel, som minner, som drømmer 

eller i religiøse opplevelser. Jeg vil igjen ta frem Bergmans bilder som minnebilder på dette 

nivået. Aristoteles refererte til minnet som et slags bilde skapt av hengivenhet i sjelen: «[…] 

one must consider the affection which is produced by sensation in the soul, and in that part of 

the body which contains the soul – the affection, the lasting state of which we call memory – 

as a kind of picture.»211 Ifølge Annie Claustres presenterer de store flatene i Bergmans bilder 

                                                 
207 Begrepet «triplexity» tilhører Hans Hofmann. Se hans essay «Plastic Creation», i James Yohe (ed.), Hans 
Hoffmann (New York: Rizzoli, 2002), 43-44. I Crowther, «From Ur-Nature to the Transperceptual», 272. 
208 Crowther, «From Ur-Nature to the Transperceptual», 275. 
209 Ibid. 276. 
210 Bergman, Pistes/Stier, 17-03-51. 
211 Aristoteles, Parva Naturalia. I Claustres, Painting Leaf by Leaf, 9. 
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seg selv til oss som enorme minne-kapitler. I slike kapitler mener Claustres at inntrykk 

påføres minnet både av «steder» og av «bilder», slik minnekunsten har memorert siden 

antikken. Hun fortsetter:  

The result is a more distant link with the referent, whereby place and image sometimes 

merge. The titles given by Bergman to certain of her work refer to this. As if the image 

were still too deep in one’s psyke to appear, but on the verge of emerging, and we are 

confronted with pure perseptions of memory, abstract metaphors for a reminiscence 

that is still unknown.212 

Her kan man kanskje si at Claustres antyder en form for dobbelt fravær. Om minnet i 

utgangspunktet er et fravær av en person eller en ting, mener hun at minnebildet som 

fremkalles kan ligge for dypt i vår psyke til at det kan vokse frem, som en erindring som 

fortsatt er ukjent, som en abstrakt metafor. Slik kan også neant-bildene representere et minne 

om et minne.     

Som minner antyder fravær, kan også lengsler og drømmer antyde fravær. I møte med 

Bergmans billedflater kan noe bli synlig som ikke fysisk er tilstede. Ved hjelp av det 

imaginære kan betrakteren gjennom lengsel og drøm kunne erkjenne nærhet i opplevelsen av 

noe fraværende: «Drømmen om en ting er ofte mer intenst levende enn tingen selv. Prøv å 

erkjenne kunstens sanne vesen, og du vil kjenne naturen og universet. […]»213 Anna-Eva 

Bergmans bilder kan åpne opp for både minner og drømmer og disse kan igjen antenne 

sinnsstemninger. Men alt dette skjer ikke på en gang. Der finnes, ifølge Rosalind Krauss et 

enten-eller aspekt som gjør at vi ser det ene eller det andre. Hun skrev i 1968 i en drøfting av 

det tomme lerretet: 

Innenfor grensene av sitt rektangulære felt, fremstiller det tomme lerretet for tilskueren 

to (gjensidig utelukkende) iboende betingelser eller egenskaper. Den første innebærer 

dets fysiske nærvær, som tilskueren erkjenner når han ser overflatens bokstavelige 

flathet. Den andre er en persepsjonsmessig egenskap – også en egenskap eller aspekt 

ved lerretet – nemlig den tilsynelatende åpningen mot en uendelig dybde man kan 

trenge inn i bak overflaten. Når man betrakter et tomt lerret, kan man enten se 

flatheten (gjennom å identifisere flathet som overflaten til et objekt, 

ugjennomtrengelig og uettergivende som overflaten til et hvilket som helst objekt), 

eller man ser dets blivende romlighet. Det tomme lerretets enten-eller er akkurat som 

det enten-eller man opplever i en gestalt-gåte: først ser man haren, deretter anden; det 

er umulig å se figuren som begge deler på en gang. I denne situasjonen kan flathetens 

og den tilsynelatende dybdens vekslende og motstridende fordringer verken 

bestemmes eller forenes. Det tomme lerretet kan ikke gjøre den ene nærværende 
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gjennom den andres sammenheng. Det at man ser denne dobbeltheten er utelukkende 

persepjonsbasert. De to ugjendrivelige fordringene oppstår med blikket selv.214 

 

Slik Krauss tenker her vil nærvær utelukke fravær i møtet med bildet. Dette samsvarer med 

det Boehm kaller ikonisk polaritet som ifølge ham finnes i ethvert bilde. Innenfor polariteten 

kan betrakteren fritt bevege seg frem og tilbake innenfor kontrastene. Målet er å se potensialet 

i forskjeller, sammenligninger og likheter, det Boehm kaller å virkeliggjøre den ikoniske 

differens, for å forstå prosessen bildet setter i gang og slik oppnå en tilvekst av virkelighet.215 

Et annet viktig aspekt ved antydningen av fravær, er det fraværet et ikon representerer. 

Mondzain påpeker at et ikon innehar en to-sidighet, som gir ikonet kraftfulle og virksomme 

krefter til å representere, og kan også gjøre Gud nærværende: «[…] The first bears the mark 

of the absence of a model. The analogical property of the icon leads us to a place to which it 

is the way, the path.»216 Slike bilder får sin kraft fra en utlikning, ifølge Boehm, de går helt 

opp i og setter seg i stedet for det de gjør nærværende.217 Begge Bergmans neant-bilder er 

abstrakte og nonfigurative. Hun har bearbeidet flaten slik at bildene er svært innholdsrike, noe 

som blant annet er kommet frem i løpet av analysen av hvert av de fem abstraksjonsnivåene 

Crowther har definert i det transperseptuelle rommet. Abstraktheten, kunstnerens bearbeiding 

av billedflaten og materialvalget kan gjøre at bildene er svært egnet til å antenne 

sinnsstemninger, og ifølge Claustres kvalifiserer hvert av Bergmans bilder som ikoner.218 

Bergmans bilder kan være visuelle paralleller av sinnsstemninger, slik Crowthers 

abstraksjonsteori beskriver det, og Claustres antyder om kunstnerens arbeid: «It is a search for 

the absolute, for an absent space towards which one can only reach.»219 All billedlig kunst 

tillater kunstneren å skape og forvandle visuell virkelighet, mens abstraksjon, ifølge 

Crowther, tillater forvandlingskraften å bli uttrykt i mer tydelige termer. Med dette mener han 

at det figurative utforsker betydningen av umiddelbart gjenkjennelige tre-dimensjonale ting 

eller tilstander, der hvor abstraksjon befinner seg på punktet der slike ting og tilstander tar 

                                                 
214 Krauss, «On Frontality», s. 42. I Thierry de Duve, Kant etter Duchamp. Oversatt av Agnete Øye. Oslo: Pax 
Forlag, 2003. 119-120. 
215 Boehm, «Læren om billedforbudet», 150. 
216 Marie-José Mondzain, IMaae, icône, économie. Les sources byzantines de l’imaginaire contemporain. 111. i 
Claustres, Painting Leaf by Leaf, 38.  
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form. Han påpeker at abstrakt konfigurasjon på dette nivået er noe som kan krystallisere seg 

til en slags ting eller en annen slags ting, eller til og med sveve mellom det som kan være 

forskjellige aspekter av samme ting.220 Gjennom Crowthers abstraksjonsteori har jeg benyttet 

et enhetsprinsipp som kan involvere den tre-dimensjonale verden med andre begreper enn de 

som er benyttet i figurativ kunst. Jeg har benyttet Crowthers overskridende perseptuelle rom 

for slik å begynne å forklare hvordan abstrakt kunst, åndelig virkelighet og emosjonelle 

tilstander kan bli forbundet i mer enn overfladiske og retoriske begrep: 

This is because recognitions of transperceptual unity have, as it were, a special 

«spiritual» charge, through emplying sophisticated cognitive competence that are 

usually taken for granted (and thence not noticed) in our mundane practical 

engangements with the world.221 

Ifølge Crowther krever abstrakte verk en «spirituell» ladning, gjennom sofistikerte, kognitive 

evner som et direkte grunnlag for vårt perseptuelle engasjement med kunstverket. 

Til slutt i dette kapittelet vil jeg se på hva denne type abstraksjon som Bergman representerer 

meddeler i forhold til nærvær-fravær-relasjonen. 

Bergman representerer en type nonfigurativ abstraksjon som umiddelbart kan være 

utfordrende å møte første gang, men som underveis i møtet kan komme til å meddele svært 

mye og i neste møte kunne tilby helt nye aspekter. Dette er ikke unikt for Bergmans abstrakte 

og nonfigurative bilder, men formen og innholdet kan indikere at en større del av opplevelsen 

i møtet med verket skjer på betrakterens premisser enn om bildet avbilder et gjenkjennelig 

motiv. Verkets tittel er ofte med på å føre betrakteren inn til et tema for en tolkning, noe 

Néant d’or og Néant d’argent også gjør. En tilnærming til temaet som titlene assosierer til, 

ligger innenfor en filosofisk virkelighet, og kan derfor være utfordrende nok for noen. Men 

gjennom intetheten kan nærvær og fravær-relasjonen realiseres gjennom den filosofiske 

måten å tilnærme seg begrepet intethet på, som for eksempel i kløften mellom nåtid og fortid.  

Tidligere i oppgaven har jeg vært inne på at Bergmans bilder er bygget på fravær, som 

minner, som drømmer eller som en religiøs erstatning. Det kan også være fraværet av et bilde 

eller motiv der det normalt skulle ha vært et bilde, som i miroir-bildet eller i fenetre-bildet. 

Når Boehm taler om billedlighet i sin billedteori er både nærvær og fravær involvert i den 

fremstillingsprosessen bildet er. I grensekontrastene, i de flytende farge-flate energiene, i den 
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ikoniske tettheten og i simultaniteten, i alt som er med på å skape bildets tause språk, her kan 

man anskue både nærvær og fravær i en kontinuerlig prosess. Og i denne prosessen, som 

ifølge Boehm kan kalles inversjon, omfortolker en og samme farge, flate eller felt seg selv og 

blir igjen omfortolket rettet mot forskjellige mulige betydninger. I møtet med bildene kan man 

slik oppleve bildenes tause språk, som ifølge Boehm kan åpne muligheten for å se bildet på 

nytt og på nytt i hvert eneste møte. Bergman har i sin utforming av billedflaten lagt til rette 

for at flere dimensjoner kan leses inn i bildet. Og det kommer også frem etter gjennomgangen 

av Crowthers fem overskridende nivåer i det han benevner som det transperseptuelle rommet. 

På samme måte som Crowther antyder at det er naturlig for mennesket å se etter tre-

dimensjonale former utfra konstellasjonen av det to-dimensjonale bildet som projiseres til 

netthinnen og fremstår som en tre-dimensjonal verden, så er det naturlig for oss å «lete» etter 

tre-dimensjonale former i en to-dimensjonal billedflate. Disse latente formene som kan 

fremkomme i flaten, stige opp fra flaten eller synke ned i flaten, kan bli persipert i det ene 

øyeblikket, for så å forsvinne like raskt som de kom til syne. Slik kan også paralleller til 

sinnsstemninger, som Crowther beskriver i det siste nivået i det transperseptuelle rommet, 

også overvelde oss med et nesten fysisk nærvær, for så i neste omgang bare svinne hen. 

Tilstedeværelse og fravær kan slik også være en del av aspektene Crowthers abstraksjonsteori 

avdekker i møte med Bergmans verk. 

 

Bergmans bilder kan, i kraft av det tydelige og kraftfulle billedspråket de er bygget opp av, 

representere bilder som består av både nærvær og fravær, etter å ha blitt analysert både 

gjennom Boehms billedteori som gjennom de fem overskridende nivåene i Crowthers 

abstraksjonsteori.  
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4 Avslutning 

I starten av oppgaven introduserte jeg Dominique Aubiers222 lyriske tekst som blant annet 

omhandler hvordan mening skapes i Bergmans kunst, der hun kommer inn på at kunstneren 

overfører en særegen følsomhet inn i kunstverket og på denne måten også et nærvær. Dette er 

i tråd med kunstnerens egne tanker om temaet, når hun skriver at formene i hennes bilder er 

”født” med psykologiske egenskaper, ved at de uttrykker noe levende, som virker tilbake på 

miljøet de kommer fra ved å forandre og levendegjøre.223 Bergmans to abstrakte néant-bilder 

er tydelige eksempler på hvordan nærvær og fravær kan leses inn i bildene i møtet med dem. I 

kraft av sin tittel kan de allerede ha tatt oss til et sted, som ved hjelp av det imaginære kan 

frembringe et mellomrom i vår bevissthet mellom fortid og nåtid, for eksempel ved at vi i vår 

bevissthet registrerer en person som fraværende, samtidig som vi er bevisst hans eksistens i 

fortiden og hans fravær eller ikke-eksistens i nåtiden. I denne kløften som skapes mellom 

nåtid og fortid kan intetheten ligge, representert både som nærvær og fravær. I dette samme 

rommet kan også minner oppstå, og som minnebilder antyder bildene både et fravær av 

modell og en nærhet til en imaginær modell, på samme måte som ved et religiøst ikon. 

Relasjonen mellom nærvær og fravær er svært viktig i Bergmans bilder og også generelt i 

abstrakte og nonfigurative bilder. Kraften i bildene vil alltid innebære en ikonisk polaritet slik 

Boehm benevner det, en polaritet som kan peke vekk fra bildet eller til bildet, mellom 

kontraster og samklang, eller mellom nærvær og fravær. Han mener at abstrakte og 

nonfigurative bilder ofte kan kjennetegnes ved å tilintetgjøre for å trenge ned til det enkle 

grunnlaget, og de negerer for å bestemme. Han sier at: «[…] i ethvert kunstnerisk billedfunn 

der det i det hele tatt lykkes å gi et stykke materie estetisk liv og gjøre den virksom, vil også 

ikonoklastiske trekk spille med.»224 De ikonoklastiske trekkene er billedsvekkende 
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(Min oversettelse) ”Parfoisl'ons'étonned'avoir à rappelerquel'art est né de 

cequel'hommedétenaitl'étrangepouvoir de donnerun sens aux choses. Et sous peine de n'être pas, l'art est 

condamné à demeurersignificatif. En début et en fin de cause, il doit se référer à se qui le permet. Une 

æuvred'artexprimeessentiellement la qualité de l'esprit de son ouvrier, dans l'apparatquelui fait 

unesensibilitésingulière. Emportéemiraculeusement de l'autrecôté de la personne, cetteprésencetombé dans la 

toilemagnifietous les moyens dont elle s'estservipourprocéder à la délicateeffractionquil'alibérée. C'est elle 

quel'æil est invité à contempler au terme du plaisir unpeu perfide de voir.” Aubier, Dominique, Anna Eva 

Bergman. Paris: Galerie de France, 1962. 
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komponenter, som kan indikere en negasjon eller et fravær, og Boehm mener disse 

komponentene er en integrert del av grunnlaget for billedlighet.225 

Med utgangspunkt i Boehms billedteori og Crowthers abstraksjonsteori har jeg analysert 

verkene. De har ikke noe som umiddelbart treffer oss som et tematisk brennpunkt, og til tross 

for de store og tilsynelatende tomme billedflatene, åpner deres respektive teorier for en 

forståelse av billedflaten som alt annet enn tom. Bergman har bearbeidet billedflatene på en 

slik måte at det fremkommer utallige grenselinjer, fargeflater, lys- og skyggevirkninger og 

kontraster som i den angivelig kjølige og forenklede overflaten skaper nærvær og 

kompleksitet. Mangfoldigheten og sammenkoblingen mellom de ulike elementene i 

billedflaten skaper det vi ifølge Boehms billedteori kan kalle en inversjon, der en og samme 

farge, flate eller felt omfortolker seg selv og blir omfortolket rettet mot forskjellige mulige 

betydninger. I denne prosessen trer væren helt ut av seg selv og går over i fremtredelse, uten å 

uttømme seg selv, men ved å øke sin egen væren.226 Slik viser bildet sin billedlighet, og i 

møte mellom betrakter og verk vil bildene vise seg på en ny måte i hvert nye møte. Den 

samme billedflaten kan, ifølge Crowthers abstraksjonsteori, fremvise elementer i forskjellige 

nivåer i et overskridende perseptuelt rom, hjulpet frem av optisk illusjon. I analysen ble det 

avdekket mulige elementer i alle de fem overskridende nivåene. Med utgangspunkt i den 

spesifikke analysen av Bergmans arbeider vil jeg hevde at både billedteorien og 

abstraksjonsteorien ikke bare åpner for aspekter ved Bergmans bilder, men gjelder for verk 

som sådan. Det betyr at vi kan generalisere og finne aspekter som åpner for en forståelse av 

ethvert abstrakt eller nonfigurativt verk, uavhengig av hvor enkelt eller komplekst bildet 

angivelig er. 

Som en perspektivering av teorivalg, fra billedteorien som definerer billedflaten og de 

prosesser som utløses i flaten, til abstraksjonsteorien som definerer et transperseptuelt rom 

foran og bak billedflaten, åpnes det for en tilnærmelse til betrakterens rolle. I 

gestaltpsykologien studeres menneskenes perseptuelle omgang med verden, der synssansen 

spiller en sentral rolle, ved at den fortolker, organiserer og henter informasjon fra ytre 

sanseinntrykk. Persepsjonen blir slik en aktiv fortolkende handling, der perseptuelle 

mekanismer settes i gang i møtet med verket, og det oppstår en interaksjon mellom betrakter 
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og verk. Betrakteren tar aktivt del i utformingen av verket.227 I møte med Bergmans néant-

bilder vil formgivingsprosessen i en slik sammenheng bestå i at bildet, som et lukket system, 

blir bestemt fra dets indre natur og til en helhet, og blir først dynamisk om alle 

enkeltelementene innlemmes i det helhetlige inntrykket.228 I dette perspektivet har helheten 

forrang foran enkeltdelene, og maleriet utgjør slik et visuelt eller optisk felt som alle 

enkeltdelene handler innenfor.229 Her blir sansningen en meningsbærende aktivitet og således 

viktig for forståelsen av kunst. Jeg har valgt ikke å ta dette perspektivet med i analysen, men 

ser ingen motstridende forhold mellom de tre teoriene, heller at de utfyller hverandre og kan 

benyttes på forskjellige måter avhengig av hvilke aspekter man vil avdekke. Teoriene og 

tilnærmingsmåtene er allmenngyldige og kan benyttes også på andre abstrakte verk. 

Bergman selv var ikke opptatt av å definere seg inn i noen spesiell tradisjon, men som jeg 

nevnte i innledningen plasserte hennes gode venn og kunstkjenner Svein Engelstad henne 

klart i den franske abstrakte ekspresjonismen. Hennes mann, kunstneren Hans Hartung 

tilhørte den ekspresjonistiske fløy innen det nonfigurative kunstmiljøet i Paris, sammen med 

flere av parets kunstnervenner. I Paris fikk Bergman sitt gjennombrudd allerede ved 

utstillinger i 50-årene, mens kritikken i Norge var mer vekslende. Først da hun i 1962 stilte ut 

i Galerie de France i Paris forstod man i Norge at Bergman var en kunstner av usedvanlig 

format.230 Hennes idiosynkratiske kunstneriske uttrykk gjør henne egenartet i 

kunstsammenheng både i hennes samtid og i dag. En viss påvirkning fra de amerikanske 

abstrakte ekspresjonistene over til Europa er naturlig å tenke seg, og en av de store og den 

mest religiøse av dem, Mark Rothko, gikk alt i 1942, sammen med kunstnerkolleger, sterkt ut 

for å forsvare at deres abstrakte bilder ikke var blottet for innhold. De la vekt på at deres 

bilder ikke var abstrakte, og at de var fulle av innhold.231 Heller ikke Bergman anså seg selv 

som en abstrakt kunstner, og det hun hadde til felles med blant andre Rothko, var søken etter 

det subjektive og emosjonelle, eller som Rothko beskrev det:”basic human emotions”.232 Slik 

                                                 
227Rudolf Arnheim. Art and Visual Perception: a Psychology of the Creative Eye. The New Version (Berkeley og 
Los Angeles: Universityof California Press, 1974) 6, 42 og 43. 
228Gyorgy Kepes. ”Introduction”. I Gyorgy Kepes, red. Education of Vision. New York: Georgy Braziller, 1965. I og 
II.  

229Arnheim, Art and Visual Perception, 11. Gyorgy Kepes. Language of Vision. Wisconsin: Wisconsin Cueno 
Press, 1944. 17. 

230Skedsmo, Norsk kunstnerleksikon, 12. oktober 2013 -  https://nkl.snl.no/Anna-Eva_Bergman (oppsøkt 
3.12.2016). 
231Amy Dempsey. The Essential Encyclopedic Guide to Modern Art: Styles, schools & movements. London: 
Thames&Hudson, 2002. 188-189. 
232Ibid. 190-191. 

https://nkl.snl.no/Anna-Eva_Bergman
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jeg forstår Bergman, ville hun vært enig i og forstått Rothko når han sier: ”The people who 

weep before my pictures are having the same religious experience I had when I painted them. 

And if you, as you say, are moved only by their color relationships, then you miss the 

point!”233 De to teoriene jeg har benyttet i denne oppgaven for å tilnærme meg Bergmans 

bilder, har vist at Bergmans billedflater er fulle av innhold på samme måte som de åpner 

aspekter ved billedmessig abstraksjon.  

Som en avsluttende kommentar vil jeg fremheve verdien av teoriene. Verdien består i å kunne 

generalisere og slik benytte tilsvarende analyser som i denne oppgaven på andre abstrakte og 

nonfigurative verk. Med teoriene som verktøy kan vi skape en forståelse av verk som i 

utgangspunktet kan være svært vanskelig å tilnærme seg. Slik jeg ser det har abstrakt kunst et 

uendelig potensiale for innhold og åpner for en rekke opplevelser i møte med kunstverkene, 

på grunn av en uuttømmelig meningsopprinnelse som gir en uavviselig økning av verkets 

væren. I møte med slike verk vil det alltid fremstå med nye muligheter for forståelse i hvert et 

nytt møte. 

Bergman formulerte sitt billedspråk på sine egne oppfatninger av samspillet mellom natur og 

geometri, form og substans, men utover sin personlige tolkning av naturopplevelser, har hun 

skapt symboler og tegn med allmenngyldig karakter.234 I en lengre artikkel Bergman har kalt 

Inntrykk fra Wienerutstillingen i Stockholm 1948 skriver hun: 

[…] En griper seg selv i hele tiden å tenke: Hva ligger der bak alt dette? Der er noe 

meget mer – det er noe helt annet de vil si, noe bak billedflaten. Bildene er som 

mennesker som viser en fasade mot verden, men inneholder en hel verden for seg selv 

bak fasaden. […].235 

 

 

                                                 
233Mark Rothko, http://www.markrothko.org/about-mark-rothko/  (oppsøkt 4.12.2016). 
234Skedsmo, Norsk kunstnerleksikon, 12. oktober 2013-  https://nkl.snl.no/Anna-Eva_Bergman 
235Bergman, Pistes/Stier, 7-7-48. 
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Vedlegg 

Figur 1 - No15A-1963 néant d’or (146 x 114 cm) tempera og metallfolie på lerret 

Fondation Hans Hartung / Anna-Eva Bergman 
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VEDLEGG 

Figur 2 - No15B-1963 néant d'argent (146 x 114) tempera og metallfolie på lerret 

Fondation Hans Hartung / Anna-Eva Bergman 
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VEDLEGG 

Figur 3 - No12-1960 Le Miroir (250 x 200 cm) tempera og metallfolie på lerret 

Fondation Hans Hartung / Anna-Eva Bergman 

Med tegning fra det gylne snitt 
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VEDLEGG 

Figur 4 - No7-1960 Grand Tombeau (200 x 300) tempera og metallfolie på lerret 

Fondation Hans Hartung / Anna-Eva Bergman 

Med tegning fra det gylne snitt 

 

                  Gjengivelse i farger og i sort-hvitt 
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VEDLEGG 

Figur 5 - No86-1958 Néant (65 x 50 cm) tempera og metallfolie på papir 

Fondation Hans Hartung / Anna-Eva Bergman 

 



77 

 

VEDLEGG 

Figur 6 - No24-1976 Petite fenêtre dorée (49,1 x 31,8) akryl og metallfolie på papir 

Fondation Hans Hartung / Anna-Eva Bergman 

Med tegning fra det gylne snitt 

 

 

 

 

 

 

 

 


