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BGW FAMILIAR
Apropa't a l'art amb
Barcelona Gallery Weekend!

L'ARTISTA 

ANA PETERS va néixer a la ciutat alemanya de 
Bremen l’any 1932, i es traslladà a Espanya amb 
la seva família quan era petita. Va viure a Valèn-
cia, a Madrid i durant un temps també a la ciutat 
anglesa de Pormouth. Morí a Dènia l’any 2012. 

Emprava tècniques diverses, com el dibuix, el 
collage i la pintura, i usava diferents suports: 
paper, llenç i altres tipus de teles. 

Les seves obres inicials tenien influència del 
Pop Art1, però posteriorment va desenvolupar 
una pintura més abstracta, centrada en l’ús del 
color.

1 El Pop Art fou un moviment artístic que es caracteritzava per reflectir aspectes de la cultura popular i la vida quotidiana. Va 
iniciar-se a Anglaterra a finals de la dècada dels 50, i també fou molt important als Estats Units. Era crític amb la societat de consum i 
els mitjans de comunicació de masses.

L'EXPOSICIÓ

Aquesta exposició reuneix una gran selecció de 
treballs de la seva etapa inicial com a artista. Són 
obres de caràcter figuratiu, amb influència del 
Pop Art, i realitzades mitjançant tècniques dife-
rents.

Pel que fa a la temàtica, moltes de les obres 
reflecteixen estereotips associats a la dona i 
al cos femení. 

Moltes d’aquestes obres van ser fetes durant el 
Franquisme, un període en què
els drets i la llibertat de les dones estaven 
més restringits que ara, però en ells hi ha una 
crítica feminista que encara pot ser pertinent en 
l’actualitat. 
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PENSEM I IMAGINEM

En moltes de les obres de l’exposició
hi apareixen representades DONES.

* Quines característiques tenen?

* Per què creieu que l’artista representa totes les 
dones d’una manera similiar? 

     

En algunes de les obres hi trobem imatges que 
semblen directament extretes d’ANUNCIS DE 
REVISTES, però que no han estat retallades i 
enganxades, com sí que passa en els collages.

 
* Com creieu que les ha pogut extreure de les 

revistes i incloure-les a la tela sense enganxar-les? 

*PISTA: fixeu-vos que en aquests treballs a vegades hi 
ha algunes frases i paraules que apareixen invertides.

PROPOSTA PER FER A CASA

Cerqueu a -INTERNET, a DIARIS o a REVIS-
TES- ANUNCIS on surtin noies o dones.
Imprimiu-los o retalleu-los.

* Com són aquestes figures?

* S’assemblen entre elles o són molt diferents les 
unes de les altres?

* Quines edats creieu que tenen?

* Com són els seus cossos?
I el seu to de pell i els seus cabells?

* Quin tipus de roba porten?

* Quins productes anuncien?

Si us animeu, podeu fer un collage a partir de les 
figures dels anuncis que heu seleccionat. També 
podeu repetir l’exercici cercant nois i homes i 
comparar els resultats amb els de les noies i do-
nes. 




