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PABLO PICASSO 

1881-1973 

Pablo Picasso (tam ismi Pablo Ruiz y Picasso) 25 
Ekim 1881'de, İspanya'nın güney Akdeniz sahille
rinde, Malaga'da doğdu. Sanat hakkındaki ilk bil
gilerini orta derecede yetenekli bir akademi ressa
mı olan babası Jose Ruiz Blasco'dan öğrendi. Pab
lo daha küçük bir çocukken resim çizmekte ola
ğan üstü yetenekliydi. Arkadaşlarını eğlendirmek 
için aceleyle çizdiği taslaklar bile, çocukluk günle
rinin masum yaratıcılığının çok ötesindeydi. 
1891de ailesi La Corunaya, daha sonra 1895te 
Barselona'ya yerleşti. Genç Pablo yeni arkadaşları
nın da etkisiyle, bağımsızlığını istemeye başladı. 
Öncü şairler, ressamlar ve filozoflar arasında bul
duğu yeni arkadaşları, sık sık ünlü taverna Els Qu-
artre Gats' da buluşup, birbirlerine anarşi ve sosya

lizm fikirlerini ısrarla anlatıyorlardı. Onlara göre ar
tık melankoli çağı sona ermişti. Devrimci fikre yö
nelmelerinde İspanyol toplumun dar kalıplarından 
kaçma isteği egemendi. Aynı istekle Picasso, 1900 
yılında kuzeye doğru bir yolculuğa çıktı. 
Paris'le bu ilk tanışma çok önemliydi, fakat im
kanlarının sınırlı olması nedeniyle bu tanışma kı
sa sürdü. Picasso sonraki 4 yılını Barselona, Mad
rid ve Paris arasında geçirdi. Barselona'da Picas-
so'yu hala mütevazi bir şekilde ailesi geçindiri
yordu. Bu dönemde yaptığı resimler Mavi Döne
mine ait olarak sınıflandırılırlar. Yine bu dönem
de resimlerine annesinin adı olan Picasso imzası
nı atmaya başlamıştır. 
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1904'ten itibaren Picasso Paris'te yaşamaya başla

dı. Montmartre'deki bir binada bulduğu stüdyosu 

Bateau-Lavoir adıyla bilinir. Burada diğer ressam

lar ve şairler arasında yaşayan Picasso, sadık met

resi Femande Olivier ile Montmartre'ın bohem 

hayatını paylaştı. Arkadaşları arasında Max Jacob, 

Alfred Jarry, Andre Salmon ve Guillaume Apolli-

naire sayılabilir. 

Picasso, düşüncelerine ve eserlerine gösterdiği ola

ğanüstü canlılığı takdir edebilen koleksiyoncular 

ve satıcılarla karşılaştığı için çok şanslıydı. 

Ambroise Vollard. Gertrude ve Leo Stein, Rus tüc

car Schukine genç Daniel-Henri Kahnweiler resmi

ni satın alarak onu himaye ettiler. Fakat Picasso'nun 

şaşırtıcı bir hızla yeni buluşların peşine düşmesi ve 

bunu yaparken mali güvencesini hiç düşünmemesi, 

onları çoğunlukla dehşete düşürdü. Matisse, Derain 

ve Vlaminck gibi onu iyi tanıyan ressamlar arasında 

bile sadece Braque Picasso'nun 1907'de yaptığı Les 

Demoiselles d'Avignon adlı tablonun ima ettiği ma

nayı anlavabildi. 

Bununla beraber, eğer Picasso aniden Afrika 

heykelciliğinin önemini anlamasıydı, Kübizm'i 

yaratamazdı. Buluşları ve gelişmelerinde Afrika 

heykelciliğinin büyük katkısı olan bu devrim 

yaratan üslûp beş yıl içinde yaygın olarak bilin

meye başladı. 

Picasso 1917'de Serge Diaghilev Rus Balesi'nin 

dekor ve kostümlerini çizerek sanatsal faaliyet

lerini daha da genişletti. Kısa bir süre sonra ba

lerinlerden biri olan Olga Koklov ile evlendi ve 

1921'de Paulo adında bir oğlu dünyaya geldi. 

Evliliği onu Montmartre'ın bohem dünyasından 

alıp, savaş sonrası sanatını koruyan ve Picas

so'nun eserlerine yüksek değer biçen uluslara

rası zengin halkın içine soktu. Fakat 1925'te Pi

casso tekrar bağımsızlığını isteyerek toplumun 

önemini küçümseyen resimler yaptı. Resimle

rindeki sert hareketler ve çarpıklıklar sanatın 

sadece kendilerini övüp. memnun etmesini 

bekleyenlerce zevksiz bulundu. Picasso'nun ifa-

desindeki şiddet artmaya devam etti ve pek çok 

nedenden Sürrealistlerin beğenisini kazanan 

heykellere, resimlere ve kabartma işlerine dö

nüştü. Andre Breton ve Paul Eluard ile yakın ar

kadaşlığı aralarında ortak bir dürtü oluşturdu. Buna 

rağmen Picasso gruptan bir bakıma ayrı kalmayı 

sürdürdü. Bu ortak dünü Eluard olayında, şairin 

1952'de ölümüne kadar sürdü. Bu uzun yıllar bo

yunca Güney Fransa sahillerine de sık sık kısa ziya

retler yaptı. Bu gezilerin çoğunda kendisine Dora 

Maar eşlik etti. Karısı Olga ile aralarının bozulma

sından sonra bu kadın, zekası ve derin anlayışı ile 

uzun yıllar ressamın en candan dostu oldu. 

Faaliyetleri için daha fazla yer aradığından, Nor-

mandiya'da küçük bir 17. yüzyıl şatosu olan Chate

au de Boisgeloup'u satın aldı. Burada ilham kayna

ğı sarışın güzel Marie-Therese olan şahane heykel 

serisini meydana getirdi. Paris'te Boetie sokağında 

karısı ile yaşadığı daireden başka Grands Augustins 

sokağında tedarik ettiği geniş odaları da on yıl bo

yunca atölye olarak kullandı. Gittikçe kararan poli

tik hava İspanyol İç Savaşı ve 1937'de Guemica'nın 

harap edilmesi ile Picasso doruğa erişti. Bu olayın 

Picasso'da uyandırdığı hiddet, ressamın duvar üze

rine yaptığı büyük tabloda ifadesini buldu. Tablo o 

yılın Paris Dünya Sergisi'nde İspanyol Cumhuriyet-
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çilerinin pavyonunda yer aldı (Şekil 3). 

Bunu takip eden daha karanlık yıllarda da aynı ruh 

hali ressamın eserlerine hakim oldu. Bu dönemde

ki şaşırtıcı faaliyetleri, heykeltıraşçılığı da kapsar. 

Normal hayat boyutlarından büyük olan Adam ve 

Kuzu da bu eserlerindendir. 

uluslararası ünün tehlikelerine karşı kalkan vazifesi 

görür. 

Vallauris'ten ayrılınca. 1955'te Cannes'da büyük bir 

villaya yerleşti. 1958de yeni aşkı Jacqueline Roque 

ile evlenice Aix yakınlarında Sainte Victoire dağla

rındaki eski Vauvenargues şatosunu aldı. Daha son-

Akdeniz'e tekrar ancak 1946'da gidebilen Picasso, 

kısa süre sonra da karısı Françoise Gilot, Claude ve 

Paloma adlı çocukları ile Vallauire'e yerleşti. Bu kü

çük kentte sanatsal faaliyetleri arasına seramikçilik 

ve litografiyi (taş basması resim) de ekleme imkanı 

buldu. Bir kez daha günlük olaylarda etkili olmak 

zorunluluğu duyarak, idealleriyle dayanışma içinde 

olduğu Fransa Kominist Partisi'ne üye oldu. Roma. 

Varşova ve Londra'daki barış kongrelerine katıldı. 

Françoise Gilot'tan 1953'te ayrılmanın kendisinde 

uyandırdığı hisleri olağanüstü litografi serisi ile 

açıkladı. Bu seride kendini sembolik olarak canlı 

mankeni ile yarattığı eserler arasında çıkmaza gir

miş, yaşlı ve işine sadık bir ressam gibi gösterdi. Bu 

kendini eleştiren yaklaşımı, onun tüm yaşamı süre

since izlenir ve Picasso'ya göre büyük servet ve 

ra 196l'de Maugins yakınlarında güzel deniz ve dağ 

manzaralı, dünyadan bir bakıma uzak olan Notre-

Dame-de-Vie'yi aldı. Orası ressam ve genç karısı 

için meraklı gözlerden kaçtıkları bir sığınak oldu ve 

Picasso rahatsız edilmeden eserlerine devam etti. 8 

Nisan 1973'te Notre-Dame-de-Vie'de öldüğünde 92 

yaşındaydı. Hala enerjik bir yaratıcılık ve gerçekleş

tirilmemiş planlarla doluydu. 

"Ben gördüğümü değil, bildiğimi resmederim." 

PABLO PİCASSO 

Pablo Picasso ismi şüphesiz modern dünyanın en 

çok bilinen isimlerinden biridir. Buna rağmen, çok 

az kimse onun geniş ve inanılmaz bir çeşitlilik gös

teren eserlerini tümüyle bilir. Picasso'vu en yakın-
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dan tanıyanlar bile onu insan olarak tam anlayama

dıklarını, bir sonraki eserlerinde işleyeceği ana te

mayı tarif edemediklerini itiraf ederler. Onun hak

kında o kadar çok kitap yazıldı, o kadar çok efsa

ne yaratıldı ki. bunun kaynağı tek bir adam değil, 

ancak bir Picasso'lar ordusu olabilir. Tüm dünyanın 

kabul ettiği gerçek. Picasso'nun devrim yaratan bir 

dahi olduğudur. O, 92 yıl sanatın anlamını ve gö

rüntüsünü değiştirmek için tüm çağdaşlarından faz

la çalışmıştır. Bunun sonucunda oluşan en yaygın 

ve popüler görüş onun bir asi olduğudur. Daha ya

kından bakacak olursak eserlerinde sık sık (genel

likle en umulmadık yerlerde) rastlayacağımız ipuç

ları bir sürekliliği ifade eder. Bu süreklilik Picasso' 

nun eserleriyle yüzyıllardır süregelen sanatsal ifade 

arasında bir bağ oluşturur. Geçmişle olan bu bağlar 

kısmen onun insan ifadesinin bütün canlı şekilleri

ni, hatta en az bilinenlerini bile içine alan geniş 

kapsamlı ilgisine, kısmen de sık sık hatırladığı 

gençlik deneyimlerine bağlıdır. Bu deneyimler 

onun en derin aşkları, tasaları hakkında 

değerli ipuçları taşırlar. Bağların oluşma

sındaki bir diğer etken de onun ender 

rastlanan görüntüleri ezberleme yeteneği

dir. 

1925'te Les Demoiseles d'Avignon da ol

duğu gibi sert ve yaygın etkileri görülen 

bir bölüm noktasına geldi. Picasso eski bir 

arkadaşının ölümüne sıkılırken çığır açan 

bir resim daha meydana getirdi. Bu resim 

Kubist kompozisyonların hareketsiz 

yoaım dengesine dayanıyordu. 1925'te 

yaptığı Üç Dansöz daha önceki eserlerin

de görülmeyen elem ve çarpıklık unsur

ları taşıyordu. Bu içki aleminin sarhoşluğu 

ile yeni ve korku verici bir merhametsiz

lik kaynamış gibiydi. Picasso uyum içinde 

bir çözüm, dengeli bir birleşim değil, 

hayatı oluşturan, parçalayan güçler arasın

daki şiddetli çekişmeyi göstermek istiyor

du. 

Sonraki yirmi yıl boyunca bu şiddetli ve 

şaşırtıcı ruh hali eserlerinde görülmeye 

devam eder. İnsan şekli parçalanır ve 

yeniden yaratılır. Gözler, kulaklar, burun 

ve ağız insan yüzündeki yeni yerleri ıs

tırap, neşe madalyaları gibi alırlar ve bizde onlarla 

beraber yer değiştirir, bir bakışta yüzü hem ar

kadan, hem profilden hem de önden görürüz. 

Düşünülerek on yıl önce bulunan bu yöntemler. 

Guernice (Şekil 3) da kullanılan üslûbun gramerini 

teşkil eder. Bir hazırlık döneminden sonra İspanyol 

İç Savaşı sırasında yaptığı büyük duvar resmi Guer

nica ile kendi kendini gösteren bu tarz, Nazi iş

galinin karanlık yıllarında Paris'te yaptığı pek çok 

resimde devam etti. 

Picasso kendinin bile olsa. bir üslûbun kendisini 

sınırlamasına izin vermediği gibi. ne kadar coşkun 

olursa olsun duygularına da tepki gösterir. Kızgın

lık, endişe, hayal kırıklığı yerini merhametsiz bir 

mizaha ya da müşfik bir hoşlanmaya bırakır. Res

mini yaptığı kadınlar canavar ruhlu ve yırtıcı olabilir 

ama onlar daha ziyade aşk ürünüdürler. Dikkatle 

baktığımızda bu gerçeği gözlerindeki zeka pırıl

tılarından ve vücutlarının insanı kucaklayışından 

anlarız. 
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