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FORUM: Når Cathrine Bergsrud stiller ut med 22 malerier i det prestisjefylte galleriet Forum Berger Balaguer, 
Vilafranca del Penèdes, utenfor Barcelona, er det med et håp om at publikum vil leve seg inn i historiene bildene 
forteller, eller også møte seg selv.  

EVENTYR: Cathrine Bergsrud, opprinnelig fra Hønefoss, har alltid vært preget av eventyrlyst. Hun har bodd i USA og Danmark, men slo seg ned i Catalonia. Her har hun bodd 1991.  

Det er jo der vi mennesker befinner oss, 
sier den tidligere Nerdrum-eleven. Cath-
rine Bergsrud bor i den lille og historiske 
landsbyen Torre Ramona ca. 30 minut-

ters biltur utenfor Barcelona.
– Nordmannen i meg trenger nok å bo nær 

naturen, sier Cathrine.
Utenfor dørene hennes står vinrankene boksta-

velig talt på pinne for bonden. Til gjengjeld stelles 
de etter gammel tradisjon og får omsorg av en 
annen verden. Cataloniernes kjærlighet til moder 
jord har alltid vært til stor inspirasjon for den 
norske malerinnen.

en slik bestefar skulle alle hatt
Stiller vi klokkene tilbake, er det kanskje likevel 
bestefar Simen Bergsrud som sådde det første 

kunstnerfrøet i Cathrine. Simen Bergsrud, land-
handleren på Nes i Ådal, med godt humør og glimt 
i øyet og som hilste kundene velkommen på alle 
språk. Han var også en av grunnleggerne av 
Vassfaret Lions klubb.

Bestefar Simen var dessuten en kløpper til å 
fortelle eventyr, og bygdehistoriene satt som støpt. 
Det var også historieinteressen som sommeren 
1987 førte barnebarnet Cathrine og bestefar Simen 
«Over there» på en slekts historisk reise, ja helt til 

den lille byen Fairdale i Nord Dakota.
 Utvandrere fra bygdene oppover Sperillen og 

Begnadalen bosatte seg der, forklarer Cathrine, og 
det ble i nyere tid bygd en eksakt kopi av kirken på 
Nes i Ådal med innsamlede midler fra blant annet 
menigheten og Lions klubben. Det gjorde inntrykk 
å se en kopi av kirken der hjemme.

Maler historier
Bestefar Simens historieinteresse, det være seg 
eventyr, fantasifortellinger eller sanne episoder 
om slekt og venner, har Cathrine tatt med seg inn i 
maleriene sine.

– Innenfor rammene er en hel historie, forklarer 
hun. – Kanskje er det noe der du kjenner deg igjen 
i?

Oljemaleriet er Cathrines håndverk. Fra første 
gang hun så en ekte Nerdrum, Rem-
brandt, Goya, har dette vært et kompro-
missløst mål.

– Jeg har aldri tvilt på at dette har vært 
min retning, sier Cathrine som i oppvek-
sten ble inspirert av sin fars dyktighet i 
tegnefaget. Hans pensler, maleskrin og 
blyanter var som en helligdom å regne. – 
Jeg hadde tidlig tanker på at det vil jeg 
drive med også når jeg blir stor, forteller 
Cathrine

kvinner maler menn
Så var det malerinne hun ble. Til våren 
stiller hun ut i Bergen sammen med 
kollegaene Helene Knopp og Turid Spildo. 
Da under parolen: Kvinner maler menn.

– Menn har til alle tider malt kvinner, 
forklarer Cathrine som mener det nå er 
kvinnenes tur til å male mannen. Under 
de tre malerinnenes pensler kommer 
mannens indre og ytre skjønnhet, 
sårbarhet og styrke til kjenne.

Veien har vært lang og brokete innrøm-
mer Cathrine. I årene 1985-87, gikk hun 
Tegning, form og farge på det som den 
gang het Ringerike yrkesskole. Det skulle 
imidlertid gå flere år før drømmen om å gå 
i lære hos Odd Nerdrum gikk i oppfyllelse.

Bergsrud fikk i 2015 også sjansen til å 
hedre sin læremester og kurerte i 
Barcelona den største Nerdrum-utstillin-
gen som noensinne er satt opp. Nå er det 

hennes egen utstilling det gjelder.
– I bildene mine vil dere møte det tidløse i 

mennesket, og vår undring over nettopp alt 
mellom himmel og jord.

Cathrine (49) fra Hønefoss

Åpner utstilling 
i Barcelona

9. november åpnes dørene for separatutstillingen
til Cathrine Bergsrud, (49) født og oppvokst

i Hønefoss, men bosatt i Barcelona.
Dag og natt har hun jobbet for å ferdigstille

utstillingen hun kaller Mellom himmel og jord.

SPRÅK OG PALETT: Det er av respekt - og logisk - å lære seg språket i det landet man bor i, mener Bergsrud 
som kan flytende Catalonsk som det offentlige språket, ved siden av at hun også kan spansk. 
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