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■ Pablo Picasso urodził się 25 października 1881 w 
Maladze (Hiszpania), zmarł 8 kwietnia 1973 w 
Mougins (Francja). Był malarzem, rzeźbiarzem, 
grafikiem, a także tworzył ceramikę. Przez wielu 
uznawany za geniusza. Swoje pierwsze obrazy 
stworzył jeszcze przed ukończeniem 20 roku życia. 
Od 1901 do 1904 panował w jego twórczości tak 
zwany „okres błękitny”. W 1904 Picasso 
przeprowadził się do Paryża, od tego roku mówi się o 
„okresie różowym” w jego obrazach. Jednak sławę 
przyniosły mu odważne, inspirowane pracami 
Cézanne’a eksperymenty. To one oraz współpraca z 
innym nowatorskim artystą jakim był Georges 
Braque dały początek nowemu kierunkowi w XX 
wieku – kubizmowi. Słynął również ze swojego 
bujnego życia towarzyskiego i wielu romansów. 
Kobiety były jego wielką inspiracją i często pojawiały 
się na jego płótnach.





■ Talent Picassa został odkryty przez jego ojca, znakomitego rysownika. Od 

najmłodszych lat Pablo ujawniał uzdolnienia malarskie i plastyczne. Najpierw 

kształcił się w Hiszpanii, później w Paryżu ( w latach 1901 – 1922), gdzie 

znaczne oddziaływanie na jego twórczość miało zetknięcie się 

z postimpresjonistami.

■ Picasso związał się z Olgą Koklową, tancerką, z którą w 1918 roku roku wziął 

ślub. Z tego małżeństwa urodził się syn, Paul. Z kolejnego związku z Marią 

Teresą Walter Picasso miał córkę Mayę, zaś z Francoise Gilot – syna Claude’a i 

córkę Palomę.



■ PORTRETY SIEDMIU KOBIET, KTÓRE ODDAŁY
MU SERCE I DUSZĘ: ŻON, KOCHANEK, MUZ.

• Fernande Olivier (1904-1912)

• Eva Gouel (1912-1915)

• Olga Khokhlova (1917 – 1927)

• Marie-Thérèse Walter (1927-1936)

• Dora Maar (1936-1944)

• Francoise Gilot (1943-1953)

• Sylvette David (1954)



■ Następne lata charakteryzowały ciągłe 

poszukiwania twórcze. Gdy wybuchła wojna 

domowa w Hiszpanii, opowiedział się po 

stronie republikańskiej, a w 1937 roku na 

zamówienie republikańskiego rządu Hiszpanii 

za 200 tys. peset namalował słynnąGuernicę, 

obraz wystawiony w Pawilonie Hiszpanii na 

Wystawie Światowej w Paryżu. Okres II wojny 

światowej spędził w Paryżu, w 1944 wstąpił do 

Francuskiej Partii Komunistycznej, a po wojnie 

zaangażował się po stronie 

ruchów lewicowych i pokojowych.



Picasso- Kubizm

■ Kubizm – kierunek w sztukach plastycznych, 
głównie malarstwie i rzeźbiarstwie, który rozwinął 
się we Francji na początku XX wieku ok. 1907 roku, 
poszukujący nowych zasad budowy przestrzennej 
dzieła przez odrzucenie reguł perspektywy i 
geometryczne uproszczenie elementów kompozycji.



■ W całej historii malarstwa nie było innego tak intensywnego 

zerwania z osiągnięciami sztuki, jak to dokonane przez 

kubistów. Przede wszystkim, do tej pory malarstwo miało 

iluzorycznie odzwierciedlać rzeczywistość – wywoływać na 

płótnie wrażenie “jak żywej” natury. Kubistom zaś zależało na 

zdefiniowaniu rzeczywistości, wydobyciu “stereometrycznej 

struktury przedmiotów”. Aby to osiągnąć, stosowali 

geometryzację, syntezę i odrzucenie perspektywy. W dużym 

skrócie, można powiedzieć, że dana, widziana forma 

zostawała najpierw zgeometryzowana (czyli wpisana w 

kształt sześcianu), a następnie rozbita na mniejsze elementy 

walców, stożków, kul itp. U podstaw kubizmu leży zasada, że 

obiekt malarski zostaje rozbity na szereg osobnych 

płaszczyzn, oglądanych w różnym oświetleniu, które 

następnie są przedstawiane obok siebie na płótnie.



Zwolennicy 
kubizmu

■ Juan Gris

■ Fernand Léger

■ Francis Picabia

■ Louis Marcoussis 

■ Jean Metzinger 

■ Albert Gleizes 

■ Pablo Picasso

■ Georges Braque
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OKRES TWÓRCZOŚCI 
PICASSA

■ zasadniczo w twórczości Picassa można 
wyróżnić trzy okresy: błękitny, różowy oraz czasy, 
w których poświęcał się w pełni 
kubizmowi. Okres błękitny wziął swoją nazwę od 
dominującego koloru w ówczesnych obrazach 
malarza.



■ OKRES BŁĘKITNY

Po samobójczej śmierci 

przyjaciela artysty 

Casagemasa, dzieła Pablo 

Picassa z lat 1901-1904 

określa się jako okres 

błękitny. Obrazy są 

utrzymane w kolorycie 

melancholijnym, ukazują 

tematykę i postaci osób 

ubogich. Są to m.in. Asceta, 

Akt niebieski, Dwie siostry, 

Celestyna, Kobieta 

prasująca, Stary gitarzysta 

itp.







■ OKRES RÓŻOWY

W 1904 roku nastąpiła ewolucja 
w palecie barwnej Picassa: zaczęły 
dominować w niej bardziej żywe 
odcienie różów, czerwieni, 
pomarańczy oraz kolorów 
ziemistych. Stąd też okres ten 
w twórczości artysty nazywany jest 
różowym. Wraz z kolorystyką 
zmianie uległa także tematyka 
malowideł, przedstawiających odtąd 
głównie klaunów, arlekinów, 
akrobatów i cyrkowców. Poprawie 

w tym czasie uległa kondycja 
psychiczna Picassa – zamieszkiwał 
kolonię artystyczną na paryskim 
Montmartre, pomyślnie przebiegał 
jego związek z Fernande Olivier, 
którą wielokrotnie portretował.







Picasso w Warszawie



■ Syrenka – warszawski mural, narysowany przez Pabla Picassa w 1948, podczas jego 
pobytu w Polsce, przedstawiający Syrenkę. Mural istniał do 1953, kiedy to został 
zniszczony. Został odtworzony w dawnym miejscu w 2019.

■ Picasso chciał się wpisać do księgi pamiątkowej, której na budowie osiedla nie było. 
To wtedy zdecydował, że mimo to jakiś ślad po sobie zostawi. Wyciągnął z kieszeni 
węgiel i na ścianie przeznaczonego do odbioru mieszkania narysował 
wielką warszawską Syrenkę z młotem, zamiast miecza, w dłoni.

■ To, kto otrzymał mieszczące się przy ul. Deotymy 48 mieszkanie z Syrenką, odkryto 
po latach.



ORYGINALNY OBRAZ- KOPIA



■ Pablito na ogół nie przyłączał się do zabaw innych dzieci, wolał rysować, choćby 
palcem w ulicznym kurzu. Pablo Picasso według legendy, którą sam stworzył, był 
dzieckiem niezwykle dojrzałym, uzdolnionym, porównywanym do Mozarta. Jak 
twierdził nigdy nie rysował „po dziecinnemu”, nawet kiedy był bardzo mały, 
„rysowałem jak Rafael” — mówił bez przesadnej skromności. Podobno zanim nauczył 
się mówić już rysował spirale, które miały przedstawiać jego ulubione ciastko w 
kształcie ślimaka — torullę. Matka Picassa będzie później opowiadała, że pierwsze 

słowo, jakie synek zaczął wypowiadać to „piz” — dziecinny skrót od hiszpańskiego 
słowa „lapiz”, ołówek.



Pablo Picasso, a wojna domowa w 
Hiszpanii

■ „Guernica” to słynny obraz Pabla Picassa namalowany w 1937 roku w reakcji na 
wojnę domową w Hiszpanii. To antywojenna ikona, akt protestu wobec przemocy i 
jednocześnie wielka manifestacja pacyfizmu. Na początku 1937 roku organizatorzy 
Wystawy Światowej, mającej się odbyć kilka miesięcy później w Paryżu, 
zaproponowali artyście wykonanie obrazu na główną ścianę w hiszpańskim 
pawilonie. Motywem przewodnim hiszpańskiej wystawy w Paryżu były wojna i walka 
jako ogromna tragedia – od ponad pół roku w Hiszpanii toczyła się wojna domowa, a 

ta wystawa miała być okazją do zwrócenia uwagi międzynarodowej publiczności 
na tę tragedię. Hiszpańska wojna domowa rozpoczęła się w 1936 roku pomiędzy 
demokratycznym rządem Republiki Hiszpańskiej, a opozycją dowodzoną przez 
generała Francisco Franco. Ten wewnętrzny konflikt uważa się za zaczątek II wojny 
światowej, ponieważ włączyły się do niego inne państwa.



■ Bombardowanie trwało trzy godziny, 

wzięło w nim udział ponad 30 

samolotów. Nie jest znana dokładna 

liczba ofiar, szacuje się, że było to około 

200 osób. Oceniono, że miasto zostało 

zniszczone aż w 70 procentach, głównie 

z powodu pożarów, które bardzo długo 

gaszono. Początkowo Picasso niechętnie 

zareagował na propozycję organizatorów 

Wystawy Światowej, jednak artykuł 

przeczytany we francuskiej gazecie na 

temat zbombardowania Guerniki tak nim 

wstrząsnął, że postanowił wziąć udział w 

wystawie. Miała to być jego odpowiedź 

na brutalne wydarzenia w Hiszpanii i 

wyraz hołdu dla baskijskiego miasta.





■ Pablo Picasso, Guernica , 1937, olej na 

płótnie, Muzeum Królowej Zofii w Madrycie Ten 

ogromny obraz, o wymiarach 349 × 776 

centymetrów, może sprawiać wrażenie, jakby 

wrzucał odbiorcę w sam środek okrutnych 

wydarzeń. „Guernica” przedstawia 

zniekształcone postaci ludzkie i zwierzęce, 

tworzące chaotyczne kłębowisko. Widać 

fragmenty ciał, głowy i kończyny. Usta postaci 

są najczęściej rozwarte w niemym krzyku, w 

oczach widać przerażenie. Sylwetki ludzkie 

zlewają się ze zwierzęcymi. Całość robi 

wrażenie wielkiego, dynamicznego kłębowiska. 

Przygnębiające wrażenie pogłębia kolorystyka 

obrazu, utrzymana w tonacjach czerni i 

szarości. Specyficzne przedstawienie 

wojennego koszmaru sprawia, że dzieło stało 

się nie tylko ikoną w historii sztuki, ale przede 

wszystkim symbolem przeciwko wojnie i jej 

barbarzyństwu. Reprodukcja Guerniki znajduje 

się w głównej siedzibie ONZ (Nowy Jork) –

pełni funkcję przypomnienia i ostrzeżenia.



CIEKAWOSTKI:

■ Na chrzcie nadano mu długą listę imion: Pablo, Diego, Jose, 

Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, Maria de los Remedios, 

Crispin Cryspiniano de la Santisima Trynidad. 

■ Ojca Picassa, z powodu jasnej karnacji i rudawych włosów 

nazywano Anglikiem. 

■ Był malarzem, potomkiem starego andaluzyjskiego rodu, 

malującym konwencjonalne martwe natury, które dekorowały 

mieszczańskie wnętrza. Jako malarz i wykładowca w Szkole Sztuk 

Pięknych, gdzie prowadził klasę rysunku ornamentacyjnego, nie 

był w stanie wyżywić rodziny. Dzięki stosunkom brata otrzymał 

posadę nauczyciela rysunku w La Coruna w GaliciI.



■ W La Coruna czternastoletni Pablo miała swoją pierwszą 

wystawę, w sklepie z parasolami.

■ Był uczniem Szkoły Sztuk Pięknych w La Coruna. Swój 

szkicownik zapełniał wizerunkami członków rodziny, 

aktorów w kostiumach z powieści z gatunku płaszcza i 
szpady, scenkami rodzajowymi, rysował widoki 

architektoniczne miasta.

■ Pierwsze obrazy, zgodnie z hiszpańskim zwyczajem, 

młody twórca podpisywał nazwiskami obojga rodziców

■ Picasso wraz ze swoim przyjacielem Manuelem 

Pallaresem wyjechał do Horta de Ebro, rodzinnej 

posiadłości przyjaciela.



■ W miejscowości na pograniczu Katalonii i Aragonii 

Picasso spędził osiem miesięcy, rysując zwierzęta, 
wieśniaków pracujących w lesie czy polu. Picasso mawiał: 

"Wszystkiego co umiem, nauczyłem się w wiosce 

Pallaresa". Badacze twierdzą, że ten okres wpłynął na 
kształtowanie jego postawy jako człowieka i artysty.

■ W lutym 1899 roku Pablo Picasso wrócił do Barcelony i 
zapisał się do Circulo Artistico.

■ Na pracownię wynajął małe pomieszczenie u braci 
Cardona (malarza i rzeźbiarza). Uznając, że nazwisko 

Ruiz jest niezwykle popularne w Hiszpanii, zaczął 

podpisywać swoje prace "P.R. Picasso".



Osoby wykonujące prezentacje

Agata 
Rybak

Bartosz 
Pataj

Amelia 
Urban

Julka 
Gajaszek

Wiktoria 
Ziemianek

Nikola 
Moniszka


