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A kék korszaktól a kubista korszak végéig 



Málagában született, ahol 10 éves koráig élt. A Picasso nevet anyja után 

kapta. Apja tanította először festeni, aki akadémikus festő és rajztanár, 

később főiskolai, majd akadémiai oktató  volt. 

16 éves korától a barcelonai Képzőművészeti Akadémián tanult, majd 

közel egy évig a madridi San Fernando Királyi Művészeti Akadémiára járt, 

amit végül otthagyott.  
 

Mindig Párizsba vágyott. 1901-ben, 20 évesen járt ott először a barátjával, 

Carlos Casamegas-szal, aki váratlanul öngyilkos lett. Picasso kék korsza-

kát az ő elvesztése miatt érzett bánat és fájdalom generálta.  

1901-ben megnyílt első önálló kiállítása Ambroise Vollard támogatásával. 

1904-ben végleg letelepedett Párizsban. Itt ismerkedett meg többek között 

Gertrude Steinnel, aki az elsők között vásárolt tőle képet. 
 

Első nagy szerelme Fernande Olivier volt. Rózsaszín korszakát neki 

köszönhetjük. Fernande és a következő nagy szerelme is fiatalon halt meg.  

Nehezen tette túl magát a művész az elvesztésükön. A nők fontos szerepet 

játszottak az életében, négy gyermeket szültek neki. 
 

Számos kiállítása közül életében a legfontosabb az 1939-es New York-i és 

az 1955-ös párizsi volt. 1955-ben már együtt élt életének hetedik és utolsó 

szerelmével, akit 1961-ben elvett feleségül (Jacqueline Roque). 



Műveinek pontos számát nem ismerjük, kb. 50.000 alkotást 

tulajdonítanak neki, beleértve a vázlatokat, alkalmi kísérleteket 

és firkákat is. A Christian Zervos által 1942 és 1978 között 

kiadott többkötetes Picasso-katalógus 16.000 művét sorolja 

fel: 1.900 festményt, 1.200 szobrot, 2.900 kerámiát és 12.000 

rajzot, gouache-t, litográfiát, rézkarcot. Ezeken kívül tervezett 

szőnyegeket, színházi függönyöket és díszleteket is. 

 

Picassóról hat múzeumot neveztek el. A legismertebb a párizsi 

Musée Picasso, a barcelonai Museu Picasso, és a málagai 

Museo Picasso, közülük kettő még életében megnyílt. 

Hozzászámíthatjuk az Antibes-i Château Grimaldi-t (szintén 

Picasso-múzeumnak számít), a málagai Fundación Picasso-t 

(mely független a Museo Picassotól) és Münsterben a 

Graphikmuseum Pablo Picasso-t.  

Legjelentősebb alkotásai ugyanakkor nem ezekben, hanem a 

világ nagy múzeumaiban láthatók. 



Picasso: Mezítlábas lány, 1895 

Picasso igazi 

csodagyerek volt, 

amit a 14 évesen 

festett egész 

alakos portréja is 

igazol. 



Picasso: Öreg halász, 1895 

14 évesen 

festett 

férfiportréja 



      15 évesen készített pasztellrajza  
       Picasso édesanyjáról 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 Maria Picasso Lopez, a   művész 
édesanyja, 1896 



 

 

A XX. század első felének legnagyobb hatású 

festője, grafikusa, igen sokoldalú művész. 

Egész életművén át megfigyelhető egy sajátos 

elrejtő átírás, amellyel a tárgyi világot a formák, 

anyagok és színek talányos játékává költötte át,  

lásd: az emberi alakokat bálványszerű ősformákká, később 

egyetemes komédia szereplőivé, vagy a humanista tradíciók 

alapján kimunkált gazdag és sokrétű allegorikus képeket a 

mítoszokból és az elemi erejű érzelmekből vett, rusztikus 

jelképekkel váltotta fel, amelyeket aztán egymás között is 

tovább cserélt és bonyolított. Ami az archaikus művészetben,  

a primitív népek stílusában vagy a köznapi értelemben vett 

bárdolatlanságban direkt tartalom volt, az Picassonál soha 

nem önmagát jelenti. Picasso állandó behelyettesítésekkel 

dolgozott, az elhallgatás, célzás és rejtőzködés bonyolult 

játékait találta ki. 



„Számomra a művészetben sem múlt, sem jövő nem létezik. Ha egy műalkotás 

képtelen arra, hogy örökké eleven maradjon a jelenben, akkor figyelemre sem 

méltó.” (Picasso, 1923) 
 

„Én nem fejlődök, én vagyok.” (Picasso, 1926) 
 

Wattheau-val szemben, akit szeretett (pl. Hazatérés Cythére szigetéről), s akinek a 

műveiben nem érezzük egyetlen korszakhoz kötöttnek sem az időt, sőt, aki képes 

azt az időt is ábrázolni, ami a képen ábrázolt cselekmény bekövetkezése után fog 

csak történni, Picasso a kubista korszakában az időből archaikus formákat 

kovácsolt. 

Felcserélte egymással a tér és idő problémáját. Elszakította a formákat a színektől, 

az anyagstruktúrák képfelületbe ragasztásával az anyaghatásoktól is, s az időt 

kifejező tartalmakat az ellentétükbe fordította. 
 

A futuristák a különböző időfázisok szinkronábrázolásával mechanikus és személy-

telen formákat hoztak létre, mint pl. Duchamp a Lépcsőn lemenő akt c. művében. 

Picasso mozdulatfázisok helyett kiteríti az időt a térbe, azaz időtlen formákkal 

helyettesíti.  

A klasszikus avantgárd formailag fegyelmezettebb ága, pl. a konstruktívizmus alkotói 

közül Mondrian teljes mozdulatlanságra törekedett, az egyén fölött álló, archaikus 

hatást keltve. Picasso is az archaikust kereste, hogy megszabaduljon a szentimen-

tálistól, vagy elégikustól. 

Az idő Picasso műveiben 

 



Kék korszak (1901-1904) 

 

Watteau idő-élményét idézi, akinél a mű a 

kimondatlannal volt telítve. 

Watteaut nem az ábrázolt jelenet, hanem a 

megfestés módja érdekelte, a hangulatnak 

irányt adó hangszerelés. Ehhez a színvilágot 

és a lassított ritmust használta. 

 

Picasso az alakokat formáló tekintetet emeli 

ki a kék korszakban készített képein.  

A kevésalakos kompozíciókban a kopár 

kompozíciós rend szilárdságával teremti 

meg az alaphangulatot, és a szánalom 

megindító lágyságával – a tekintettel – az idő 

ólomkamráiba helyezi őket. Egyes alakok 

tökéletesen vakok, Celestina, a félszemű 

koldus tekintete pedig szinte elviselhetetlen, 

pedig visszanéz ránk. Ezek a képek a 

szimbolizmusból eredő, életképszerű 

allegóriák közé sorolhatók. 

Harlekin, 1902 



Jean-Antoine Watteau: Hazatérés Cythéra szigetéről, 1717 k.  



Jean-Antoine Watteau: Hazatérés Cythéra szigetéről, 1717 k. 



Jean-Antoine Watteau: Gilles, 1718-20 



Picasso: Anya gyermekével, 1901 



Picasso: Nő kávéházban (Abszintivó nő), 1901-02 



Picasso: Öreg zsidó, 1903 



Picasso: Vak ember reggelije, 1903 



Picasso: Tragédia, 

1903 



Picasso: Az élet, 1903 

Születés és halál 

allegóriája, amit a 

festő a kép a képben 

megoldással fel-

erősít, időben meg-

növel. 

 

A szomorú alakok 

megsokszorozásá-

val a reménytelen-

ség repertoárját 

bővíti. 



Picasso: 

Celestine, 

1903 



Picasso: Öreg 

gitáros, 1903-04 

Vak, tehát 

reménytelen 



Picasso: Vasaló nő, 

1904 

Csukott szemmel is 

vasal, álmos, fáradt, 

agyonhajszolt, nem 

lát a világból semmit. 

 

Érezzük, hogy ezek-

nek a szereplőknek 

történetük van, és ez 

a történet megváltoz-

tathatalanul folytató-

dik az örökkévalósá-

gig. 



Picasso: Lány 

hollóval, 1904 

A holló jelképes 

motívum, 

memento-madár 

(V.ö.: Gauguin: 

Nevermore). 



Picasso: Lány legyezővel, 1904 



Picasso: A színész, 1904-05 



Rózsaszín korszak (1905-1906) 

A vándorcirkusz artistái, legyezős, fésülködő, tükröt tartó asszonyi 

alakok, mezítelenül lovagló fiúk kilépnek az alig melengető napfénybe. 

Picasso megpróbált megszabadulni az allegorikus ábrázolás súlyos 

pátoszától, de csak annyira jutott, hogy valamennyivel enyhült az idő 

nyomasztó jelenléte a képein. A drámai feszültség enyhül, az elbeszélő 

hang hosszú pillanatra megpihen, pl. a golyón egyensúlyozó leányka 

alakja, akit Picasso többször is megfestett, egy alkalommal sziklaszerűen 

mozdulatlan artista társaságában. 
 

Az ekkor készült képein – szemben a kék korszak alakjaival – mintha 

örökké tartó aszketikus fiatalság birtokában lennének a szereplők. 

Testük többnyire kamaszos, karcsú, áttetsző és közel áll a misztikus 

rajongók soványságához, így megengedhetik maguknak a kifejezéstelen 

mimikájú melankóliát is. Idegenség, titokzatosság lengi körül őket. 
 

Csak a portrészerű, egyedül festett alakok között találunk olyant, aki 

kinéz a képből, szembenéz velünk. 

A csoportos ábrázolások alakjai elfordulnak a nézőtől, mintha 

bezárulnának a maguk gyöngykagylójába. Ez az ábrázolásmód mindig 

jelképes, legfeljebb az álomba merülő tekintet ködével van borítva. 



Picasso: Két 

akrobata kutyával, 

1905 



Picasso: Harlekin család, 1905 



E képek mögött a korszerű feladatok 

súlyát megérző, de egyenlőre még 

azok elől kitérő, várakozó magatar-

tást érzünk. Ezt erősítik az első 

párizsi művek Toulouse Lautrec 

hatása alatt, melyek fölzárkózásnak 

tekinthetők. Az ezután következőket 

pedig az első magára találásként 

értékelhetjük, de tehetsége előrébb 

jár, mint a tudása. 

Ami feltűnő, az a nagy témákhoz, 

sokalakos kompozíciókhoz és a 

bennük megjelenített teljességhez 

való anakronisztikus ragaszkodás. 
 

Míg a kék korszak figurái, különösen 

az egy vagy kétalakosak a magány 

és a szenvedés börtönébe látogat-

nak el, így a töredékesség, izoláltság 

megörökítői, a rózsaszín korszak 

első képeitől kezdve minden egyes 

mű egy lépés afelé, hogy olyan 

képek szülessenek, amelyek mintha 

egy valóságos világ lakóit mutatnák.  
Picasso: Harlekin család, 1905 



Picasso: Artisták, 1905 

A rózsaszín a 

gnosztikus 

elképzelésekben  

a feltámadás színe. 

Picasso a képein 

feloldja a kék 

magányát. Az 

alakok társas 

viszonyba kerülnek 

egymással, mintha 

készülődnének 

valamire,ám túl 

passzívak, külön-

állók, várakozók. 
 

A képek háttere 

azonban árulkodó: 

szomorú, lakatlan, 

üres, még a fű sem 

teremne meg 

benne, árnyék sem 

igen vetül rá. Velük 

nem számol a 

társadalom. 



Picasso: Anya gyermekével, 1905 



Fiatal akrobata labdán, 1905 



Picasso: Két testvér, 1906 



Ez a háttér új jelenség 

az európai festészet-

ben. Úgy hat, mintha 

befejezetlen lenne 

miatta a kép. 

 

Néha meg sincs 

festve, mert az 

alapszínre csak 

néhány ecsetnyom 

kerül, sőt, a figurákat 

is hasonló testetlen 

vonalak rajzolják 

körül. 

 

Picasso vándor-

artistáinak világa merő 

fikció, de mitologikus 

tartományokkal érint-

kező világra emlékez-

tetnek. 
Picasso: Férfi és gyerek, 1906 



Picasso: Fiú pipával, 1905 



Picasso: Haját 

fésülő nő, 1906 

A rózsaszín kor-

szak zseniálisan 

előadott kísérlet 

arra, hogy a régi 

festészet allegori-

kus emlekedettsé-

gét a maga „privát” 

világában újra 

megfogalmazza. 

Furcsa közöny és 

derűs béke uralja 

egyszerre a képe-

ket, az alakok léte 

és mozdulata 

magától értetődő. 

Figyelemre méltó 

az a nyugodt 

magabiztosság, 

amivel ez a 

művészet azonnal 

varázskört von 

maga köré, a festő 

megóvja a szépet 

a hervadástól. 



Picasso: Női fej, 1906 

A rózsaszín 

korszakkal a leíró 

festészet és a vele 

kéz a kézben járó 

illúzió válik köddé. 

A figurák ködalakok, 

olyan szépek, hogy 

már nem is igazak. 

És ezen az úton 

távozik az elmesélt 

idő is a képből. 



Picasso: Önarckép palettával, 1906 



Picasso: Gertrude Stein portréja, 1906 

1905-06 telén sokat 

foglalkozott Gertrude 

Stein portréjával. Kb. 90 

ülés után, egy éjszaka az 

egész arcot megfestette. 

Itt jelent meg az a kagyló-

héjszerű, zárt szempár, 

amely mögül a tekintet 

már nem ránk, hanem 

mögénk, az időtlen révü-

letbe néz. Az arcvonások 

maszkszerű merevsége 

és a részletek szobor-

ként hatnak, tiszta és 

kemény rendezettsége a 

fejből tárgyat formált. 

 

Picasso ekkoriban már 

ismerte Matisse és 

Derain afrikai maszkjait 

és szobrait, 1908-ban 

neki is volt új-kaledoniai 

fafaragása és az ibériai 

faplasztika hatott rá. 



Picasso: Avignoni kisasszonyok, 1907 

A figurák önmagukban 

lezárt, a külső térről 

tudomást nem vevő 

lények. Az arcok maszk-

szerűen mozdulatlanok, 

az arányok tömörek, a 

testtartás rituálisan merev, 

a testek összefogottak.  

Két arcon faragásszerű, 

rézsútos-szálkás  árnya-

lás, később ezt viszi a 

háttérre is. 

Ez az első mű, ahol a 

képen fölvett forma  nem- 

csak az eredeti értelem-

ben szerepel, hanem más 

formákat, alakzatokat is 

helyettesít. 

Picasso egyrészt ragasz-

kodik a hagyományos 

csoportképhez - lásd: 

Cézanne fürdőzői -, más-

részt tovább szeretne 

lépni. 



Cézanne: Nagy fürdőzők, 1900-1905  



Az Avignoni kisasszonyok c. képét az életképszerű jelenet kővé dermedésé-

nek pillanata jellemzi, vagyis alakjait meghagyta egy átmeneti fázisban, nem 

ment tovább az absztrahálásukkal.  

Eredetileg egy bordélyházi jelenetet akart festeni, amelyen álló hölgyek 

koszorújában egy matróz van és kezében egy koponyával belép egy diák is. 

Az egész életszagú jelenetből csak az előtér kis gyümölcsöstála maradt 

meg, különben olyan a kép, mintha egy szobrász baltával nyersen meg-

faragta volna. 

A testrészek geometrikus deformáltsága és ugyanez a kristályos geometriát 

ismétlő háttér, mely a figurák testébe harap pengeéles kontúrjaival, a képből 

a formák föltornyozott csoportját teremtette meg. 
 

Ezt a képet szokták a kubizmus kezdetéhez kötni, de a képhez készített 

egyik-másik tanulmány messzebb ment el a kubizmus irányába. 
 

Ez az év a nagy Cézanne-kiállítás éve, így egyértelmű, hogy Picasso 

Cézanne-ra is reflektált e művel. Egy elbeszélő jellegű, sokalakos kompozí-

ciót kívánt festeni, de közben eltért az eredeti szándékától. Egy év múlva 

ugyanez történt vele, amikor a Kenyér és gyümölcsöstál asztalon c. képét 

festette. A vázlatain még az asztal körül társaság van, egy alak éppen 

leteszi az asztalra a gyümölcsöstálat, a kész képen viszont ezeknek a 

részleteknek már nyoma sincs. 



Vázlat az Avignoni kisasszonyok c. képhez 

Felemelt karú nő, Avignoni táncos, 1907 



Picasso: Váza virággal, 1907 



Picasso: Önarckép, 1907 



Picasso: Három nő, 1908 



Picasso: kenyér és gyümölcsöstál asztalon, 1908-09 

Az asztal meg van terítve, 

személyeknek azonban 

nyoma sincs. 

A képen az asztal táblájá-

nak lehajtható, félköríves 

síkja dominál, Picasso 

életkép helyett mozdulat-

lan csendéletet festett.  
 

Picasso lemondott  tehát  

a személyes időélmény 

érzékeltetéséről , a plaszti-

kai formát hangsúlyozta és 

belekezdett a formák 

újfajta bonyolításába. 

Ott, ahol „üres” a háttér, 

továbbfestette a formát, 

ezzel reliefszerű részlete-

ket teremtett, melyek 

szabad ritmusban ismét-

lődnek. Ezután ebbe az 

irányba ment tovább. 



Első kubista korszaka: érett kubizmus (1908-1912) 

Ez megy tovább gyorsuló ütemben 1908 után. A reliefszerű 

szögletek kezdik elveszíteni térbeli értelmezhetőségüket. A 

néző már nem lehet biztos benne, hogy egy domború formát 

jelölő alakzat valóban domború-e.  

A domború és homorú, a közeledő és távolodó, a bezáruló és 

kinyíló, vagy az egyik oldalról zárt, másik oldalról nyitott 

formák kétértelmű játéka kezdődik el a képeken. 
 

E térbonyolítások és paradox játékok magasiskoláját 1909-

ben a Horta de Ebro falucskában festett képei jelentik. A fő-

ként tájképekből álló sorozat tompán színezett, éles metszés-

vonalakkal tagolt reliefekre emlékeztet, amelyeket változó 

irányból érkező fény világít meg. Picasso itt nyúlt először 

önkényesen a csapongó fantázia eszközéhez, amikor gyár-

kéményt és pálmafát festett oda, ahol nincs ilyen. A plasztikai 

kétértelműség problémája jelenik meg akkori élettársa, 

Fernando Olivier portréján is, amit szoborként is megfarag. 



Picasso: Bois utca (Ház és fák), 1908 

Mintha benne lennénk 

a térben, a síkban a 

teret éljük át. 
 

Nem a felületet látjuk, 

hanem a teret a maga 

teljes kiterjedésében 

éljük át. A látvány és 

ránk gyakorolt hatása, 

emléke, múlt és jelen 

egymásba hatol. 
 

A hatás hasonló, mint 

a kora reneszánsz 

festők városábrázolá-

sainak a hatása 

(v.össze: Piero della 

Francesca Az igazi 

Kereszt története c. 

képével): a 

kikezdhetetlen forma 

archetípusként 

viselkedik. 



Picasso: The Reservoir, Horta de Ebro, 1909  

Az élek perspektívi-

kus összetartása a 

visszájára fordul, vagy 

semmilyen térbeli 

helyzetnek nem felel 

meg. 

 

Derékszögű éllel 

megtört, sík felületek 

megjelenése. 

 

Hol domború, hol 

homorú, képsíkba 

bemélyülő alakzatok, 

az egész képfelület 

egymást lazán átfedő 

rétegekké alakítása. 

 

A festett felület nem-

csak a térben, de az 

időben is hullámzik. 



Piero della Francesca: Az igaz Kereszt története c. freskó részlete,  

Arezzo, S. Francesco, 1452-1466 



Picasso: Gyár Horta de Ebron, 1909 



Picasso: Nő barackkal (Fernande Olivier portréja), 1909 



Picasso: Női fej, 

1909 



A kubizmus talán tényleg szobrokon tanulta ki az első lépése-

ket, de szinte azonnal újra átlendült az illúziók, a csak festé-

szettel megvalósítható optikai játékok területére. 

 

Az 1908-1910 közötti Picasso-képek sok rokonságot mutat-

nak a vizuális érzékeléssel foglalkozó korabeli szakkönyvek 

példáival, így biztos, hogy a kubizmus és az érzékelés-

pszichológia között szoros kapcsolat van. 

 

A korábbi látványfestészet illuzionizmusa helyett most más-

fajta illuzionizmus jelenik meg, mely a perspektíva érvényét 

igyekszik megkérdőjelezni. Helyette valami újat kíván 

nyújtani, ami tisztán fiziológiai észlelésre épül, akárcsak a 

késő impresszionista festészet, de szellemes és plasztikus 

hatású kommentárral bővülve mindig költészetté nemesedik. 

A hatás archaikus, mely egy roppant bonyolult átrendezés 

eredménye, egyben a művész virtuozitásának a függvénye. 



Picasso: Nő mandolinnal, 1910 

Az anyag fizikai 

természetének 

hasonlósága a 

felület mögött: 

a kép teljes 

felületén azonos 

térformákból 

alakuló kép a 

látvány anyagának 

olyan elemi 

részecskékre 

bontásával, melyek 

azt az érzést 

erősítik, mintha 

behatolnánk az 

anyagba. 
 

Ugyanakkor a kép 

nem veszíti el a 

kapcsolatát a 

látvánnyal sem, a 

festő nem számolja 

fel teljesen a 

tárgyat. 



Picasso: Ambrois Vollard, 1910 



Picasso: Wilhelm Ude, 1910 



Picasso: Henry Kahnweiler, 1910 



Picasso: A harmonikás, 1911 



Picasso: Ma Jolie, 1911-12 



Ezeken a képeken a plasztikai részletek belső mozgása irány 

nélküli, nem úgy, mint Watteaunál, ahol az ikonográfiai 

tartalom akkor is egyfajta határozott időt mutat, ha a festő a 

múltból a jövő felé fordítja a festmény idődimenzióját. 

 

A kubista képeken a formák plasztikai metaforáit elölről hátra, 

és visszafelé is, egyaránt lehet olvasni. Ez a jelleg erősödik a 

továbbiakban a képeken, ahol az alakzatok még több rész-

elemre bomlanak, miközben megőrzik a kompozíció sajátos 

kiegyenlítettségét. Talán ez az oszcilláló formavilág az, ami 

miatt a kubista festészetet tudományos vagy matematikai 

jelzőkkel illették. 

 

A csendélet és a tájkép a kubizmus kedvelt kifejezési formája 

maradt. A montázstechnika, amivel gazdagították, a mélység-

illúzió kijátszását és a jelentés gazdagítását szolgálta, a fel-

ragasztott elem anti-illúziókeltő szerepet kap a képeken. 



Kubista korszak: késő kubizmus (1912-1917) 
 

Douglas Couper 1971-ben rendezett The Cubist Epoch című, 

nagy összefoglaló kiállítása óta a kubizmust nem analítikus és 

szintetikus, hanem érett és késő kubista korszakra bontjuk. 

1973-ban a St. Etienne-i Kubizmus konferencián ezt a 

periodizálást a francia szakemberek is elfogadták.  

A periodizálás megváltozását  Cézanne késői művészetének 

feldolgozása során kellőképpen megindokolták.  

 

A kubizmus fő ismérve a Cézanne-nál már megfigyelhető 

elvont téralakítás, a természettől függetlenné váló konstruálás. 

Cézanne-nál tetőződik tehát az analítikus festészet, amit a 

kubizmus totálisan új festésmódja követ. Ez nem egyenes 

folytatása a cézanne-i útnak, hanem radikális új, részben 

támadás, parodizálás az addigiakkal szemben, részben 

extravagancia a még nagyobb komolyság eltakarására. 



Paul Cézanne: Montaigne Sainte Victoire, 1891 



Paul Cézanne: Mont Sainte Victoire, 1898 



A kubizmus legtisztább és legszebb eredményei 1910 és 1912 

között születtek. 
 

A magas fokú művészi koncentráció a formai elemek egymás 

közti elcserélhetősége, összevonása vagy kontrasztba állítása 

a Cézanne-képeken megfigyelhető elvontabb modellálással 

kezdődött, majd az építkezés romboló gesztusokkal való taka-

rásával folytatódott. A formai elemek egymás közötti dialektiká-

ja és metaforikus elrejtése állandó analízist és szintézist 

követelt a művészektől. Míg az éles metszésű formák egyre 

sűrűbbé és áthatolhatatlanabbá tették a képet, a kép egésze 

egyre egységesebb és pontosabb ritmust kapott: az alakok 

egyetlen egységes ritmusban fodrozódó felületté váltak.  

A fő témák: ülő-álló alakok, néha hangszeren játszók. 1910 és 

1912 között a személyek pontosan felismerhetők. Később a 

csendélet, a tájkép és a portré is ugyanazt a fölbontott, szálkás 

vagy pikkelyes felületet mutatja. A kubisták sokféle anyagot 

használnak, a kollázs-betétekkel pedig tovább rombolják a kép 

terét. 



Picasso: Csendélet nádfonatos széken, 1912 



Picasso: Gitár, 1912 



Picasso: Gitár, 1912 



Picasso: Gitár, 1913 

1912 után Picasso újra 

felismerhetőbb formákkal 

komponál. 
 

Zártabb formákhoz tér vissza, a 

kontúrvonalaknak van szerepe 

ebben. 
 

Megjelennek az erőteljesebb 

színek és a kollázs-betétek. 
 

A külső tárgyi világnak mint a 

kép autonóm elemeinek – kép-

sík, színek és formák - a 

tökéletes egysége jön létre. 
 

De a kollázs-elem lényege: a 

motívum elfelejtése a festmény 

egységének a kedvéért; forma 

és anyag szétválasztása és 

szembeállítása; anyag és forma 

nem fedik, hanem tagadják 

egymást. 



Picasso: Csendélet gyümölcsöstállal, 1914 

A tárgyi valóság tartós 

minőségeit és teljes 

egészét, sőt, a tárgy 

fogalmát kívánta vissza-

adni. 
 

Ehhez azonban át kel-

lett törnie a zárt formát 

és egy nézőpont helyett 

több oldalról kellett 

ugyanazt a dolgot néz-

nie. 
 

Az elvont úton szerzett 

elemekkel jelzi a töme-

geket és azok elhelyez-

kedését, vagyis anélkül 

írja le a látványt, hogy 

megszerkesztené a 

természeti valószerűség 

ábrázolási törvényei 

szerint. Ezzel feloldja a 

képfelület és az ábrázolt 

tárgy közötti ellentmon-

dást. 

A kép tehát önértékű képződmény, a valóságtól idegen jel.  

A mű és a valóságos tárgy helyettesítheti egymást. Nincs 

hasonlóság sem Cézanne sem a primitívek művészetével. 



Picasso Csendélet ablak előtt (Balkon), 1919 

A mű az antik térábrázolás, a 

reneszánsz  centrális perspektívikus 

ábrázolásmód és a kubista 

képalkotás szintézise. 
 

Keretbe helyezett természetes 

perspektívikus táj és asztal lábainak 

térbeli elhelyezése bal oldalt.  

A középtérben a centrális 

perspektívának megfelelő belső 

térrészlet (ajtóbéllet, ajtószárnyak, 

szoba), az asztal lába alatt a rács 

kiszerkesztett árnyéka. 

Az előtérben álló asztalon kubista 

csendélet. 
 

Tér és szerkezet, perspektíva és 

natúra, bontott tér és több nézőpont 

egyidejű egyesítése. 
 

A megismerésből is kölcsönöz 

elemeket egy új szintézis, az új 

egység létrehozására. 
 

 



„Számomra a művészetben sem múlt, sem jövő nem létezik. Ha egy műalkotás 

képtelen arra, hogy örökké eleven maradjon a jelenben, akkor figyelemre sem 

méltó.” (Picasso, 1923) 

 

„Én nem fejlődök, én vagyok.” (Picasso, 1926) 

 

Wattheau-val szemben (pl. Hazatérés Cythére szigetéről), akinek a műveiben nem 

érezzük egyetlen korszakhoz kötöttnek sem az időt, sőt, aki képes azt az időt is 

ábrázolni, ami a képen ábrázolt cselekmény bekövetkezése után fog csak történni, 

Picasso a kubista korszakában az időből archaikus formákat kovácsolt. 

Felcserélte egymással a tér és idő problémáját. Elszakította a formákat a színektől, 

az anyagstruktúrák képfelületbe ragasztásával az anyaghatásoktól is, s az időt 

kifejező tartalmakat az ellentétükbe fordította. 

 

A futuristák a különböző időfázisok szinkronábrázolásával mechanikus és személy-

telen formákat hoztak létre, mint pl. Duchamp a Lépcsőn lemenő akt c. művében. 

Picasso kiteríti az időt a térbe, azaz időtlen formákkal helyettesíti. A klasszikus 

avantgárd formailag fegyelmezettebb ága, pl. a konstruktív művészek közül 

Mondrian, teljes mozdulatlanságra törekedtek, az egyén fölött álló, archaikus hatást 

keltve. Picasso is az archaikust kereste, hogy megszabaduljon a szentimentálistól 

vagy az elégikustól. 

Az idő Picasso műveiben 

 



Az 1920-as évek elején festett, késő kubista képein ért el a 

sima, harmonikus stílushoz, ahol a disszonanciák elsimulnak. 

Ez a korszak azonban már a kubizmus kései, klasszicizáló 

felújítása. A gitáron és az asztalon elhelyezett tárgyak között 

megjelent az antik szoborfej, mely ismét a mítoszok felé 

fordulást mutatja, miközben a kép a tárgy vagy objektum műfaj 

irányába mozdult el. A többszörös funkcióba állított metaforák-

kal a csendélete olyannyira plasztikussá vált, hogy az igazit is 

túlszárnyalja. A motívumok között nincsen alak. 

 

Picasso eljutott oda, hogy a műben a festészeti és szobrászati 

elemek is felcserélődhetnek, pl. az 1914-es Abszintes pohár c. 

műnél, amit a ráfektetett kiskanállal együtt 6 példányban 

bronzba öntetett, és mindegyiket másképp festette ki: a képet 

a tárgyra, a poharat a pohárra festette. Ehhez a gondolathoz a 

Gyagilev-balett meghívása (1917) és az Eric Satie Parádé c. 

műhöz készített díszletei és jelmezei segíthették. 



Picasso: Abszintos üveg, 1914 



A Gyagilev- társulat egyik balerináját is megfesti, Olga 

Koklovát, akit később feleségül vesz.  

1915-től a kárókockás Harlekin-figura jelenik meg a képein. 

Ő az alvilágot megjárt Orfeusz modern inkarnációja. 

Személytelen, laposra vasalt, és olyan, mint egy fogasra 

függesztett jelmez. 

 

A Parádé c. baletthez készített díszletek segítették ahhoz, 

hogy a képeken már ismert, és reliefszerűen felépített 

kompozíciókon is kipróbált tárgymontázsokat monumentális 

méretben valósítsa meg. A rituális ruhákba öltöztetett 

személytelen figurák mulatságosan groteszkek és félelmet is 

keltenek. Az idő drámai funkcióját a formák mechanikus 

koreográfiája pótolta. 

 

1915-től 1921-ig egy sor neoklasszikus és kubista képet 

festett. 



Picasso: Három zenész, 1921 



A legérettebb formában az 1921-ben festett Három muzsikus 

c. kép mutatja a mágikus felsorolássá fagyasztott színházat. 

A három zenész farsangi ruhában van, vidám zenét játszhat, 

de ez a kép az olasz komédiásokat ábrázoló korábbi képeihez 

hasonlítható csak. Az első zenész a háttérbe húzódik, a 

középső ruhája mögül bújik elő, aki olyan, mintha lyuk lenne a 

képen. A harmadik figura a kámzsás barát, a régi apokaliptikus 

hangulatú képek alakjait idézi. Ő is lyuk a képen, de mögötte 

fekete sötétség sejlik. 
 

A kép nem farsangi jelenet és nem is színházi előadást ábrá-

zol.  Mozdulatlansága megfojt minden gesztust, az idő is meg-

állt, így tulajdonképpen szünetel a zene is. A kép egy varázs-

objekt, mely fenyegető, hangokon túli zeneszerszámaival a 

nézőt is képes elvarázsolni. Ugyanakkor képes bennünket 

kivezetni a megszokott tapasztalatok világából. Az illuzioniz-

mus visszájára fordításával sikerült előhalásznia a tragikusan 

emberit is. 15 év alatt visszajutott a kék korszak árnyékba 

fulladt alakjaihoz, s a kép most már felcserélődhet a nézővel is. 



GUERNICA, 1937 
 

Picasso politika felé fordulását a spanyol polgárháború (1936–

1939) váltotta ki, mely az egész nemzetet mélyen átható 

konfliktus végkifejlete volt. 
 

Miguel Primo de Rivera katonai diktatúrája után 1931-ben ki-

kiáltották a második spanyol köztársaságot. 1936-ban a válasz-

tásokat azonban a baloldal nyerte meg. A hadsereg tábornokai 

államcsínyt hajtottak végre és Franco tábornokot nevezték ki 

államfőnek. Ezzel megkezdődött a spanyol polgárháború.  

A nacionalistákat a hitleri Németország, Mussolini Olaszorszá-

ga, Salazar Portugáliája és az ún. „ír brigádok” támogatták, 

ennek részeként a német légierő 1937. április 26-án lebombáz-

ta a baszk kisvárost, Gernikát.  

A tömegmédiák révén mindenki azonnal tudott erről. Gernika a 

totális hadviselés pusztításának és az azzal járó szenvedésnek 

a szimbóluma lett, melyben rajtuk kívül nagy szerepe volt 

Picasso festményének is. 



Gernika a bombázás után, 1937. ápr. 26. 



Picasso: Guernica, 1937, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia 



Olyan háborús képről van szó, amely nem a győztest vagy a 

győzelmet ábrázolja, hanem a háborúval együtt járó szenve-

dést, a világ széthullását. A festményen valójában semmilyen 

harci esemény nem látható – mégis nyilvánvaló, hogy alkotója 

a háború ellen tiltakozik. 
 

Mielőtt Picasso hozzálátott volna elkészítéséhez, 45 előtanul-

mányt készített. Öt héten át festette a vásznat. A munka 

különböző szakaszait horvát-francia származású élettársa,  

a hivatásos fotós Dora Maar fényképeken is megörökítette. 
 

A fekvő téglalap alakú kompozíció hét alakot ábrázol az oltár-

képfestészetre jellemző triptichonszerű szerkezetben. A mű 

középpontjában egy háromszögben elrendezett jelenet látható, 

mindkét oldalánál két-két figura.  

A kép középpontjában egy fájdalomtól szenvedő, eltorzult póz-

ban ábrázolt sebesült ló, nyakát lándzsa szúrja át. A középső 

háromszög egyik oldalát egy rohanó nő, az alsó szélét pedig 

egy harcos eldőlt, széttört szobra zárja le. 



A kép jobb oldali, háromszögön kívüli mezőjében ablakszerű 

mélyedésből egy stilizált emberfej, továbbá egy ég felé tekintő, 

síró-ordító, széttárt karú alak látható, akinek kétségbeesett 

tekintete azt sugallja, hogy valami iszonyatos dolog történt vele. 

Olyan, mint egy eleven fáklya. Alatta egy másik asszony 

előredőlő teste, karjai petyhüdten lógnak. 

A bal oldalon, a háromszögön kívüli mezőben egy fehér bikát 

látunk, valamint egy fájdalomtól eltorzultan zokogó-síró anyát, 

aki halott gyermekét tartja a karjában.  

A kompozíció tetején, a középtengelytől kissé balra egy szemre 

emlékeztető fehér alakzat van, a pupilla helyén villanykörtével. 

A szem alsó szélén szabálytalan fűrészfogak láthatók. Valaki az 

egész jelenet fölé egy fényforrást tart; ez azonban nem a 

felvilágosodásra utaló fáklya, hanem egy petróleumlámpa vagy 

olyan alakú gyertya. 

Picasso nem köti egyetlen időponthoz a képet. Mindössze 

annyit mond: az ember szörnyeteg. Ennek megfelelően fekete-

fehér színeket használ, s nem utal konkrét helyszínre sem. 



A Guernica első változata 

A mű jobboldali részének szerkezete nagyrészt a végső verzióhoz hasonlít, de 

középen a ló – fejét lefelé fordítva (hajtva) – a földre roskad, a földön fekvő katona 

ellentétes irányban van, jobbját ökölbe szorítva magasba emeli, ami bosszúvágyra 

utal, a bika teste jobbra áll, nincs Isten szeme-ábrázolás. Balra a nő a gyermekével 

már majdnem végleges. 



Picasso: Guernica, 1937, v., olaj, 3,51x7,52 cm, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia 

A kompozíciót hegyes háromszög-terekre bontja, amely alakzat önmagában a 

fájdalom asszociációját kelti. Megsokszorozva kaotikussá fokozza a teret. Minden 

egyes szereplő élettere szilánkokra tört, kihúnyó és utoljára felgyúló fények éles 

kontrasztja teremt világvége hangulatot.  Oldalnézetből ábrázolja a fejeket, szét-

csúsztatja a szemeket, kihagy vagy összevon testrészeket, másokat eltorzít. A fekete 

a halál csendje, a fehér az érzelmek éles sikolya, együtt apokaliptikus látomás. 



Mindegyik forma az igazság alkotóelemévé sűrűsödött allegória - egyetemes és 

időtlen. Sokféle fájdalmat ábrázol, az egyedi fájdalom felfokozott állapotában ábrázolt 

alakokat prototípusokká alakítja. A mű egyszerre látomás és  



Előzményei a szakirodalom szerint: a kompozíció tekintetében 

Peter Paul Rubens A háború borzalmai (1637–38) című képe, 

valamint a kortárs Otto Dix és Max Beckmann triptichonjai; az 

egyes elemeket illetően pedig Raffaello A Borgo égése (1514) 

című festménye, Frédéric-August Bartholdy Szabadság-

szobra (1884–85), a középkor és kora újkor különböző Pietà 

ábrázolásai és az antik Róma ún. Pasquino-szobrai. 

Ikonográfiai szempontból a háromszög a szemmel az Isten 

szeme- ábrázolásnak felel meg, a harcos kezén a seb az 

inkarnációnak.  
 

A képet az 1937-es párizsi világkiállítás után nemzetközi „körútra vitték”, 

majd a New York-i Modern Művészetek Múzeuma (MOMA) tartós letétbe 

vette (1939). 1968-ban Franco jelezte, hogy szeretné, ha a kép visszatérne 

Spanyolországba, amihez Picasso nem járult hozzá. Végül Franco halála 

(1975), majd az új spanyol alkotmány elfogadása (1978), vagyis a spanyol 

rendszerváltozást követően került vissza Spanyolországba (1981), előbb a 

madridi Pradóba (ahol külön termet alakítottak ki számára), majd a nemzeti 

múzeumi státuszt kapott Reina Sofía Múzeumba (1992). 



Pieter Paul Rubens: A háború borzalmai, 1637-38, Palazzo Pitti 



Max Beckmann: Pillantás az ablakból Baden-Badenban, 1936 



Max Beckmann két 

triptychonja 



Otto Dix: Háború, triptychon, 1929-32 



Ismét a forma és a jelentés kapcsolatánál vagyunk, de ezt a kapcsolatot 

csak úgy érthetjük meg, ha a fantáziánkat rábízzuk a festett-rajzolt 

alakzatok útmutatására.  

 

Az egyenes és görbe vonalak, a teli és az üres felületek, a fehérek és 

feketék, valamint a természetes és mértani formák váltakozása, amelyek 

pengeként szabdalják a teret, szinkópás ritmust teremt. A rémület csöndje 

határozza meg az ecsetkezelést is, mely sima, egyetlen ecsetnyomás sem 

látszik a képen. 

 

A klasszikus művészet jellemzőit Picasso a maga módján építette bele a 

műbe:  

- az aránytalansággal utal az arányos hiányára,  

- igen szuggesztív módon hat a fantáziára,  

- az eszményitől eltérő alakokkal a valóságra ismerünk. 

 

A kép főelemeit jelentő Picasso-rajzok periférikusak, de kulcsot adnak a 

későbbi módszere megértéséhez. 

 



A 30-as években a hagyományos értelemben vett művészit és 

esztétikust gúnyolta ki. A mágikushoz való viszony érdekelte. 

Magánélete tele volt feszültségekkel, mélypontokkal, Olga 

Koklovával meghiúsult a válása, Maria Theresával a viszonya 

bensőséges volt, de 1936-ban megismerkedett Dora Maarral, 

így ez a kapcsolat inkább intellektuális kiegészítő volt számá-

ra. Dora Maar viszont hisztérikus volt, többször kapott ideg-

összeomlást, sírógörcsei Picasso Síró nő című, különböző 

képei révén elhíresültek.  Az Olgával való küzdelem kegyetlen 

víziókra ihlette. A női testből rovarszerű, néha sáskákra 

emlékeztető ragadozó szörnyek lettek, vagy ballonszerűen 

felfújt biomorf alakok, csupaszáj-fejű, kúpos nyelvű, ízelt testű 

lények, míg a másik végleten pedig virágszerűen puha és 

fénylő testű sejtelmes, vonzó formák. 
 

Késői alkotói korszakában készült műveit a nyitottság, 

befejezetlenség, a sorozatokba kifutó munkamódszer és a 

képi világ magánjellege határozza meg. 



Picasso: Nő a tükör előtt, 1932, v., olaj, 128x158 cm, MOMA 



Picasso: Síró nő (Zokogó nő), 1937 


