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Pablo Picasso 
 

 

Nemaľujem to, čo vidím, 

maľujem to, čo cítim.      

                                     Pablo Picasso 

 

    Hovoria o ňom, ţe bol Michelangelom 20. storočia. Muţ, ktorý úplne 

zmenil pohľad na moderné výtvarné umenie. Maliar, grafik, sochár 

a keramikár, ale hlavne veľký duch svojej doby, človek vţdy stojaci na 

strane práva, spravodlivosti a mieru. Za svojho ţivota vytvoril viac neţ 

desaťtisíc malieb, štyritisíc kresieb, dvetisíc grafík, stovky plastík 

a keramík. Na rozdiel od mnohých svojich predchodcov sa stal uznávaným 

uţ za ţivota, ani raz nezostúpil z piedestálu slávy. 

   Pablo Picasso sa narodil 25. októbra 1881 v Malage ako prvé dieťa 

učiteľa kreslenia José Ruiz Blasca a Maríe Picasso y Lopéz, ktorej meno 

neskôr pouţíval. Maliarstvo študoval na Akadémii umenia v Barcelone a to 

aj napriek tomu, ţe vlastne ani nemusel. On sa maliarom narodil. Uţ ako 

dieťa tvoril obrazy, ktoré vyvolávali údiv.  

   V roku 1900 po roztrţke s otcom odišiel do vtedajšej metropoly 

svetového maliarstva – Paríţa. V roku 1904 sa tam usadil natrvalo. 

Zoznámil sa tu s dielami francúzskych impresionistov, z ktorých najväčší 

vplyv na neho mal Henri Toulous-Lautrec.  

   Tvorba Pabla Picassa bola rôznorodá, často menil štýl i motívy. 

Chronologicky je rozdelená na niekoľko špecifických období, kaţdé z nich 

bolo svojským hľadaním niečoho nového, niečoho, čo by originálnym 

spôsobom vyjadrovalo umelcove pocity, sny a predstavy. 

   Prvým bolo tzv. Modré obdobie (1902 – 1904) pomenované podľa 

základného farebného tónu jeho diel. Tie boli zamerané na zobrazovanie 

sociálnych tém – chudoba, smútok, samota.  

   Ružové obdobie (1905 – 1906) sa vyznačuje lyrizáciou a nosnou témou 

jeho diel sa stal svet cirkusantov, ale aj ţenské akty.  

  V tzv. Negerskom období  (1906 – 1907) ho mimoriadne inšpirovalo 

umenie čiernej Afriky. Pretiahnuté tváre z masiek afrických domorodcov sa 

stali predobrazom aj k jeho najslávnejšiemu dielu tohto obdobia – 

Avignonské slečny, ktorým súčasne poloţil základy nového umeleckého 

štýlu – kubizmu. 

   Tomu sa naplno venoval dve nasledujúce obdobia. V období tzv. 

analytického kubizmu 1910 – 1912) sa zaoberal deštrukciou plastických 
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tvarov na plošné znaky, v nasledujúcom období syntetického kubizmu 

(1913 – 1914) robil presný opak – z plošných tvarov zostavoval priestorové 

kompozície. Asi najznámejším jeho dielom tohto obdobia je Harlekýn.  

   Po skončení prvej svetovej vojny Picasso vystriedal rýchlo po sebe 

niekoľko rozdielnych období. V klasicistickom období ( 1917 – 1923) sa 

vrátil k figurálnej tvorbe a venoval sa aj scénografii. V romantickom 

období (1923 – 1925) ho inšpirovali býčie zápasy, ktoré zobrazil 

v niekoľkých dramatických maľbách - tauromanchiách. 

   Asi najdlhším obdobím jeho tvorby bolo surrealistické obdobie (1925 – 

1935), počas ktorého sa jeho diela vyznačovali imaginárnymi figúrami, 

fantastickými tvarmi a agresívnou farebnosťou. Venoval sa tieţ sochárstvu  

a keramike. 

   Zrejme posledným špecifickým bolo expresionistické obdobie (1935 – 

1945). Najvýznamnejším dielom tohto obdobia je slávna Guernica (1937), 

ktorou vyjadril svoj odpor k vojnovým hrôzam, ktoré postihli jeho vlasť. 

   Po  druhej svetovej vojne, ktorú preţil na juhu Francúzska, sa v jeho 

tvorbe uţ nijaké zvláštne obdobie nevyskytlo. Osciloval medzi rôznymi 

štýlmi, maľoval veľkoplošné kompozície, nechával sa inšpirovať dielami 

starých majstrov ( El Greco, Goya, Manet, Velásquez...) ale aj udalosťami 

doby (portrét Jurija Gagarina). Bol tieţ politicky činný. V roku 1944 sa stal 

členom Komunistickej strany Francúzska a angaţoval sa v mierovom hnutí. 

Jeho slávna Holubica mieru je dodnes symbolom. 

   Pablo Picasso umrel náhle 8. apríla 1973 v Mougins uprostred tvorivej 

práce. Ešte deň pred smrťou intenzívne maľoval.  

   Nie je moţné na malom priestore vymenovať ani najznámejšie Picassove 

diela. Tie sú dnes roztrúsené po celom svete a sú ozdobami kaţdej galérie 

či umeleckého múzea. Picasso bol umelec, ktorý tvoril pre celý svet a celý 

svet na jeho tvorbu hľadí s úctou a obdivom.  

 

   Tento bibliografický leták vydáva Kniţnica Antona Bernoláka v Nových 

Zámkoch pri príleţitosti 35. výročia úmrtia umelca. Obsahuje neanotované, 

abecedne radené záznamy o knihách s tematikou ţivota a diela Pabla 

Picassa a umenia modernizmu, ktoré sa nachádzajú v fondoch kniţnice. 
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