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Eerst en vooral heten we je welkom op deze tentoonstelling over een uitzonderlijk kunstenaar:
Pablo Picasso.
Tijdens het hele traject zal je het leven van de kunstenaar in chronologische volgorde kunnen
volgen. Hier en daar zijn er delen die een bepaald aspect van zijn carrière beter belichten. Zo kan je
kennismaken met de thema’s die het vaakst terugkeren in het oeuvre van Picasso, de vele technieken
waaraan hij zich waagde, de verschillende materialen waarmee hij werkte en de talrijke mensen die hij
ontmoette en met wie hij samenwerkte.
Dit pedagogische dossier heeft de bedoeling om je de verschillende begeleidende teksten te laten lezen
en je goed te laten kijken naar de tentoongestelde werken. Zo kan je die werken en de kunstenaar die
ze heeft gemaakt beter begrijpen.
Dit bezoek begint met een van de hoofdthema’s in het werk van Pablo Picasso, aan de hand van zes
portretten.
> Kan jij zeggen hoeveel van deze portretten Picasso zelf maakte? 

> Welke andere kunstenaar zie je hier afgebeeld? Weet je wie dat is?




Zoals je op deze tentoonstelling zult merken, nam de portretkunst heel zijn leven lang een bijzonder
grote plaats in het werk van Pablo Picasso in. Let bij het chronologische verloop van de tentoonstelling
op de verschillende artistieke uitdrukkingsvormen die deze portretkunst aanneemt. Wat echter steeds
terugkeert, zijn de vereenvoudigde gelaatstrekken en vormen. Picasso vond het belangrijker de ziel van
de persoon die hij afbeeldde weer te geven dan een zo trouw mogelijk portret te maken.
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> In welke zin illustreren de twee portretten links van je dit citaat van Pablo Picasso goed:
“Kunst is het overbodige weglaten”?







RUIMTE 1: AFKOMST
In deze eerste gang leer je meer over de jeugd van Pablo Picasso in
Spanje en over de eerste belangrijke invloeden die bepalend zullen zijn
voor zijn werk, bijvoorbeeld dat zijn vader schilder en tekenleraar was.
De hele carrière en het hele oeuvre van Picasso zijn doordrenkt van zijn
Spaanse afkomst en de invloed van zijn jeugdjaren. Je moet dus absoluut
weten waar hij vandaan kwam om de latere kunstenaar te kunnen
begrijpen.

Plaats de verschillende cruciale momenten op de juiste plaats op de
tijdslijn aan de hand van de uitleg in deze eerste ruimte, die gewijd is aan
de jeugd van Pablo Picasso:
1881

1889

1900

1901-1903

1904

1912

1913

1916

1937

1949

> Plaats de letter die overeenkomt met de gebeurtenis in het leven van Picasso op de juiste plaats op
de tijdslijn.
A / Creatie van een schilderij ter ere van de tragedie in Guernica.
B / In de herfst van dat jaar maakt hij zijn eerste collages en assemblages.
C / Picasso gaat voor het eerst naar Parijs en ontdekt er het werk van Toulouse-Lautrec, Cézanne,
Degas en Gauguin.
D / Jean Cocteau stelt hem voor aan Diaghilev.
E / Pablo Picasso wordt geboren in Malaga.
F / Creatie van de beroemde Vredesduif.
G / Het oeuvre van Picasso wordt gedomineerd door de kleur blauw. Dat noemen we zijn ‘Blauwe
periode’.
H / Picasso neemt zijn intrek in de Bateau-Lavoir, in Parijs.
I / Hij maakt zijn eerste schilderij.
J / Picasso brengt de hele zomer door in Céret, samen met Eva Gouel.
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/ WIST JE DAT
De Rus Serge de Diaghilev (1872-1929) organiseerde
voorstellingen, was een balletimpresario en een kunstcriticus.
Deze geniale creatieve figuur richtte in 1907 de Ballets Russes
op, een beroemd balletgezelschap dat een enorme invloed
heeft gehad op de danswereld van de twintigste eeuw.

Welke betekenis wordt toegeschreven aan het uitgebreide gebruik van de kleur blauw in de ‘Blauwe
periode’ van Picasso?






RUIMTE 2: KERAMIEK
In deze ruimte kan je kennismaken met een onderdeel van het werk van
Pablo Picasso dat vaak verwaarloosd wordt: de keramiek. De kunstenaar
hield zich al bezig met het bewerken van klei vanaf de jaren 1900, toen
hij samen met Francisco Durrieu begon te boetseren, maar het is pas
aan het einde van de jaren 1940 dat hij echt veel keramiek is beginnen te
produceren. Die periode noemen we de ‘Vallauris-periode’ omdat Picasso
toen, van 1948 tot 1955, in die havenstad in het zuidoosten van Frankrijk
verbleef.
In deze ruimte hangen foto’s van werken die Picasso maakte. Je herkent
ongetwijfeld de thema’s die de kunstenaar belangrijk vond en die
voortdurend terugkomen in zijn werk. Die thema’s vind je overal in de
tentoonstelling terug.

> Verbind elk thema met het aantal keren dat het in deze ruimte voorkomt:
Stierengevecht		 1
Geit				2
Portret			3
Duif (vogels)			3
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RUIMTE 3: PICASSO EN DE VELE TECHNIEKEN
Op de eerste verdieping zal je zien hoe het artistieke
werk van Picasso evolueerde en hoeveel technieken
hij in de loop van zijn carrière uitprobeerde: Picasso
gebruikte onder andere houtsnedes, gravures, etsen,
aquatint en lithografie om zijn genialiteit tot uitdrukking
te brengen.
Bij het binnenkomen van deze ruimte vind je links vier
voorbeelden van gravures van Picasso.

”

Techniek is belangrijk,
op voorwaarde dat je ze
zodanig veel toepast dat
ze volledig verdwijnt.
/ Pablo Picasso

> Kan je tellen hoeveel paarden de
kunstenaar op de eerste gravure heeft
afgebeeld? 
> En hoeveel figuren zie je op de derde
gravure? 

RUIMTE 4: PICASSO EN AFRIKA
De invloed van Afrikaanse kunst op het werk van Pablo Picasso is onmiskenbaar. Vanaf 1907 verdiepte
hij zich in het Afrikaanse artistieke universum. Dat liet een diepe indruk na bij hem en uitte zich in zijn
eigen creaties. Daarom nemen we aan dat Afrikaanse kunst een duidelijke rol speelt in het ontstaan
van een artistieke beweging waarvan Picasso en George Braque de grootste voortrekkers zijn: het
kubisme.
Die invloed van Afrika op de Europese kunst is meer bepaald een
gevolg van de uitbreiding van de Europese kolonies op het Afrikaanse
continent. Daardoor komen er Afrikaanse kunstvoorwerpen terecht in
musea in Europa.
> Welke invloed(en) van Afrikaanse kunst merk je op in dit werk?
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RUIMTE 5: HET KUBISME
Als er één kunststroming bestaat waaraan de naam van Pablo Picasso meteen doet denken, is het wel
het kubisme. De artistieke zoektocht die Picasso bij het kubisme bracht, begon al in 1906, maar we
zeggen dat de kubistische stroming pas echt het jaar nadien ontstond.
> Naar aanleiding van de ontmoeting met welke belangrijke figuur uit de Franse artistieke wereld van
die tijd stortte Picasso zich op het kubisme? 

/ WIST JE DAT
De kubistische techniek bestaat erin voorwerpen te herleiden tot eenvoudige geometrische
vormen. De voorwerpen worden niet meer weergegeven zoals we ze echt zien, maar ze
worden voorgesteld vanuit verschillende gezichtshoeken. In het schilderij verschijnen zo
elementen die de blik normaal gesproken niet tegelijk kan waarnemen. Een eenvoudig
voorbeeld: van iemand die we in zijaanzicht zien, zowel de linker- als de rechterhelft van
het gezicht afbeelden.

In een volgende stap gaat het kubisme ook de voorwerpen ontbinden, zodat het afgebeelde onderwerp
bijna niet meer te herkennen valt. Dat zie je in de volgende werken.
> Welke elementen herken je in dit schilderij?














> Welke elementen herken je in dit schilderij?
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RUIMTE 6: LINOLEUMSNEDE
We hadden het net over het ontbinden van voorwerpen. Vlak naast de vier schilderijen die dat
illustreren, zie je drie kleurrijke schilderijen die een voorbeeld vormen van een nieuwe techniek die
Pablo Picasso toepaste: de linoleumsnede.

	
  

Bij deze techniek tekent de kunstenaar het motief dat hij wil afbeelden op een linoleumplaat, waarna
hij het met een guts in de plaat graveert. Daarna wordt de gegraveerde plaat ingesmeerd met inkt en
tegen een blad papier gedrukt. Zo wordt het gegraveerde motief overgebracht op het blad, omdat de
inkt niet is doorgedrongen in de lijnen die in het linoleum werden gekrast. Deze techniek die Picasso
gebruikte, dook vanaf 1900 op in het werk van kunstenaars, als nieuwe toepassing van linoleum, dat als
vloerbedekking werd uitgevonden in 1863.
Het is niet precies bekend waarom Pablo Picasso met linoleumsnedes begon. Misschien gewoon omdat
hij heel nieuwsgierig was naar alle artistieke technieken, zoals we eerder al zeiden. Hij maakte zijn
eerste linoleumsnede in 1954, toen hij 73 was. Om linoleumsnedes in kleur te maken, zoals die welke
op deze tentoonstelling te zien zijn, gebruikte Picasso de ene keer verschillende platen (één per kleur)
en dan weer een enkele plaat die hij aanpaste volgens zijn wens. Dat bewijst hoe goed hij die techniek
beheerste.
Herinner je je nog wat je eerder tijdens de tentoonstelling hebt gelezen? Dan weet je vast waar Pablo
Picasso zich bevond toen hij in 1954 begon te experimenteren met linoleumsnedes.
> Omcirkel het juiste antwoord:
De Bateau-Lavoir in Parijs
Céret
Vallauris
Malaga
> Welk van zijn favoriete thema’s heeft Picasso hier
nog maar eens afgebeeld in dit werk? Waarom denk je
dat?
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RUIMTE 7: LA COMÉDIE HUMAINE (DE MENSELIJKE KOMEDIE)
Als je voortloopt in dit deel van de tentoonstelling
kom je zes schilderijen tegen die gewijd zijn aan La
Comédie Humaine. Net als vele andere kunstenaars
uit zijn tijd was Pablo Picasso gefascineerd door La
Comédie Humaine, een prachtig werk van Honoré
de Balzac. Dat bestaat uit meer dan negentig
delen waarin Balzac duizenden mensen ten tonele
voert die meestal familie van elkaar zijn. Met dit
titanenwerk wilde de schrijver een beeld van de
negentiende eeuw schetsen door systematisch alle
sociale groepen uit de maatschappij van zijn tijd
onder de loep te nemen: de armen, de burgerij, de
kunstenaars, enz.
De zes schilderijen in deze ruimte tonen hoezeer Picasso gefascineerd was door het werk van Balzac.

RUIMTE 8: PICASSO EN HET SURREALISME
Picasso had in menig opzicht een sterke band met de surrealistische stroming, hoewel hij nooit trouw
zwoer aan de ‘paus van het surrealisme’, André Breton. De twee mannen verschilden van mening over
het surrealisme in verband met het belang van het onbewuste in de artistieke creatie.
Picasso was het niet eens met het idee dat de creatie enkel mocht geleid worden door het onbewuste.
Hij wilde veeleer een diepere zin van de werkelijkheid weergeven die verder ging dan wat de
toeschouwer kon zien en zo een hyperreële werkelijkheid afbeelden: het surreële.
Als voorbeeld van de banden van Pablo Picasso met de
surrealistische stroming zie je hier in de sokkel in deze ruimte
de bijdrage van de kunstenaar aan het tijdschrift Minotaure,
het belangrijkste tijdschrift van de surrealistische stroming in
Frankrijk. Het verscheen van 1933 tot 1939 en het eerste nummer,
dat uitkwam op 1 juni 1933, had een cover van de hand van Pablo
Picasso. Die kan je hier bewonderen.
> Als je op basis van deze afbeelding een definitie van het
surrealisme zou moeten verzinnen, hoe zou die dan luiden?
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Dit is de definitie van het surrealisme volgens André Breton: “Surrealisme: zuiver psychisch automatisme
waardoor iemand mondeling, schriftelijk of op gelijk welke andere manier de echte werking van de
gedachte wil uitdrukken. Opgelegd door de gedachte, niet gecontroleerd door de rede, niet geleid door enige
esthetische of morele overweging. (…)”.
De surrealisten waren gek op de volgende zin, die deze kunststroming goed typeert: “mooi als de
toevallige ontmoeting op een ontleedtafel tussen een naaimachine en een paraplu!”.
> Kies een van die twee zinnen om uit te leggen waarom de cover van Picasso een perfect voorbeeld
van de surrealistische stroming is:








RUIMTE 9: L’HISTOIRE NATURELLE (NATUURLIJKE HISTORIE) VAN BUFFON
Als je omkeert en deze vleugel van het gebouw verlaat via de deur rechts, ga je naar de
tegenoverliggende vleugel. Daar kom je in een ruimte - in de gang en in de rechterzaal - met vooral
werk van Picasso rond het oeuvre van de Franse natuurwetenschapper, wiskundige, bioloog en
schrijver Georges-Louis Leclerc, graaf de Buffon (1707-1788).
Graaf de Buffon werkte bijna vijftig jaar aan L’Histoire Naturelle, waarin hij alles wat er in zijn tijd bekend
was over natuurwetenschappen wilde samenbrengen. Het was de bedoeling dat in L’Histoire Naturelle
het dierenrijk, het plantenrijk en het delfstoffenrijk zouden opgenomen zijn, maar uiteindelijk bleef
het werk beperkt tot de mineralen en een deel van de dieren (viervoeters en vogels). Vooral dat laatste
deel vormde een inspiratiebron voor Pablo Picasso, zoals je aan vele voorbeelden in deze ruimte kunt
merken.
De gravures die je hier kunt bewonderen behoren tot de
opdracht die Picasso in 1936 kreeg om een bloemlezing
van L’Histoire Naturelle te illustreren. Die verscheen pas in
1942, voorzien van eenendertig gravures van de Spaanse
kunstenaar.
Tijdens de uitvoering van dit werk verwezenlijkte Picasso zijn
droom van een gravure die net zo levendig en vrij was als zijn
schilderspenseel.
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> Vind je de grote categorieën van het dierenrijk terug? Ja? Tel dan hoeveel vertegenwoordigers van
elke categorie er hier te zien zijn:

HET DIERENRIJK
ONGEWERVELDE DIEREN
Insecten



GEWERVELDE DIEREN

Weekdieren



Zoogdieren



Vogels



Vissen



Amfibieën



Reptielen



					

In deze ruimte kun je ook nog een video uit 1947 bekijken waarop de kunstenaar te zien is terwijl hij een
glasraam beschildert. In dit uitzonderlijke document liet de schilder zich voor het eerst filmen terwijl hij
aan het werk was.

RUIMTE 10: DE NAOORLOGSE PERIODE
Als je deze ruimte verlaat via de deur recht tegenover die waardoor je bent binnengekomen, kom je in
een andere vleugel van de tentoonstelling, die gewijd is aan de naoorlogse periode.
Het eerste wat je ziet op de linkermuur van de gang is een serie portretten, onder andere van de laatste
vrouw van Picasso, Jacqueline Roque, die hij ontmoette in 1952. Zij verpersoonlijkte volgens de ouder
wordende kunstenaar de perfecte schoonheid van de Spaanse vrouw. Hij trouwde met haar in 1961 en
zij zorgde voor hem tot het einde van zijn leven.
Je hebt zeker opgemerkt dat deze portretten alweer heel anders zijn
qua stijl en gebruikte technieken.
> Welke techniek waarmee je al kennismaakte op de tentoonstelling
herken je in dit portret dat gedateerd is op 23 februari 1968?
Staaf je antwoord.
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> En welke invloed (een andere dan die van het portret erboven) merk je op
in dit portret?
Staaf je antwoord.










RUIMTE 11: LA CALIFORNIE
Iets verder, rechts, kom je in een ruimte met achttien schilderijen uit de reeks La Californie. Die reeks
dankt haar naam aan de plaats waar na de dood van de kunstenaar een aantal schilderijen werden
gevonden: in La Californie, een huis in Cannes (in het zuidoosten van Frankrijk) waar Pablo Picasso van
1955 tot 1961 woonde.
In deze reeks van achttien schilderijen beeldde Picasso zijn atelier af tussen 1 en 19 november 1955,
in chronologische volgorde. Als je aandachtig kijkt, merk je de veranderingen in de inrichting van
het atelier van de kunstenaar tijdens deze negentien dagen en zie je dat voorwerpen verschijnen of
verdwijnen.

> Kijk goed. Kan je de vier elementen in de inrichting ontdekken die op alle schilderijen voorkomen?
1

3

2

4

> Om je te helpen, hebben we die vier elementen in
deze woordzoeker gestopt.
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RUIMTE 12: PORTRETKUNST
Een beetje verder, op de muur tegenover de reeks La Californie, wordt opnieuw Pablo Picasso’s talent
als portretschilder belicht. In deze ruimte zie je hoeveel verschillende kunstvormen de portretkunst bij
Picasso kan aannemen. Afhankelijk van de periode van zijn leven ziet het portret er anders uit, maar
één ding keert altijd terug: de wens om veeleer de ziel van het model dan gewoon maar zijn uiterlijk
weer te geven.
> Kijk goed naar de tentoongestelde portretten en verbind ze met de termen hieronder die er volgens
jou het best bij passen. (Je mag een term verbinden met verschillende schilderijen)

Gestileerd portret

Vereenvoudigde trekken

Afrikaanse invloed

Laten we even stilstaan bij een speciale techniek die Picasso gebruikte. Bekijk van dichtbij de techniek
die hij gebruikte voor de portretten van zijn twee kinderen, Paloma en Claude.
Zoals op het plaatje naast het werk staat, is dit een lithografie (over die techniek zullen we het later nog
hebben), maar dan wel een speciaal soort lithografie.
> Bekijk deze twee schilderijen van
dichtbij en probeer te raden welk speciaal
gereedschap Picasso gebruikte voor deze
twee portretten. Zie je het?



Om je te helpen, geven we hier een citaat
van Picasso waarvan de betekenis perfect
terugkomt in die twee portretten: “Ik heb er
heel mijn leven naar gestreefd om te kunnen
tekenen zoals een kind”.
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RUIMTE 13: PICASSO EN ANDRÉ VILLERS
Om zijn creativiteit aan te scherpen, probeerde Pablo Picasso altijd nieuwe technieken uit. Hier waagde
hij zich met André Villers aan de fotografie. De twee mannen maakten samen duizenden clichés die
Picasso daarna gebruikte als basis voor zijn grafisch werk. Dertig daarvan bracht hij samen in Diurnes,
dat in 1962 werd uitgegeven, vergezeld van een originele tekst van Jacques Prévert. Hier kan je enkele
werken uit de reeks Diurnes bewonderen.
Dit beeld alleen al bevat drie verschillende lagen, drie over elkaar geplaatste
beelden om te ontdekken. Slaag je erin ze te onderscheiden?
1
2: 
3: 

RUIMTE 14: PICASSO EN FERNAND MOURLOT
Daal nu de trap af op het einde van de vleugel waarin je je bevindt. Je komt in een ruimte die
gewijd is aan de ontmoeting tussen Picasso en Fernand Mourlot. Door die kennismaking met
de meesterdrukker-lithograaf uit Parijs kreeg Pablo Picasso in 1945 echt belangstelling voor de
lithografie.
Je hebt tijdens je bezoek al gemerkt dat lithografie een belangrijke plaats inneemt in het oeuvre van de
kunstenaar, maar weet je hoe deze techniek werkt?
Om dat beter te begrijpen, stap je de eerste zaal rechts binnen, waar een lithografische steen is
tentoongesteld. Om een lithografie ten volle naar waarde te kunnen schatten, moet je beseffen hoe
moeilijk deze techniek is. Hier vind je een korte beschrijving van de verschillende stappen:
1 / Voorbereiding van de lithografische steen door een stap die we ‘greineren’ noemen. De steen
wordt opgeschuurd om hem even glad te maken als glaspapier. Daarvoor wordt de steen tegen
een andere gewreven en tussen de twee stenen komt water en zand. Daarna wordt de steen
gereinigd om alle onzuiverheden en vetsporen te verwijderen.
2 / In de tweede stap brengt de kunstenaar met een vet potlood of met lithografische inkt de
gewenste tekening aan op de steen en laat dan alles rusten zodat de inkt in de poriën van de
steen kan dringen. Dat is een heel secuur werk, want de kunstenaar mag het oppervlak van de
steen absoluut niet met zijn handen aanraken. Dat laat immers vetsporen na die zichtbaar zijn op
de afdruk.
De vaardigheid van de kunstenaar valt af te leiden uit zijn vermogen om te spelen met zwartwit schakeringen door een nadrukkelijkere pennentrek of het gebruik van vette of minder vette
potloden of inkt.
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3 / Dan volgt de stap van het inkten, waarbij de inkt met een rol wordt aangebracht. De inkt kan
zich echter enkel hechten op de vette delen op de steen, dus waar de tekening is aangebracht.
Hij hecht niet op de niet-vette delen, dus zonder tekening.
Daarom is het zo belangrijk geen vette vlekken achter te laten door contact van de huid met de
steen.
4 / De vierde stap is het drukken. Daarvoor moet de steen goed worden voorbereid door te
controleren of hij geen foutjes vertoont. Steen is immers een levende materie die reageert op de
bewerkingen die hij ondergaat bij de drukker. Als de steen klaar is, wordt er een vel papier op
gelegd en met een pers wordt er hoge druk op uitgeoefend. Daardoor wordt de tekening op de
steen overgebracht op het vel papier.
Een van de grootste moeilijkheden van deze techniek schuilt in het vervaardigen van
polychrome werken (met verschillende kleuren), waarvoor per kleur een andere steen nodig is.
Het blad moet dan voor elke kleur opnieuw perfect worden aangebracht zodat elke kleur op de
juiste plaats verschijnt op de tekening: een hele kunst!

> Kan je de lithografie vinden die met de tentoongestelde lithografische steen werd uitgevoerd?
Hoe heet dit werk?

> Nu de lithografietechniek geen geheimen meer voor je heeft, moet
je de lithografie met de titel ‘Danseuse’ in de gang eens goed bekijken.
Hoeveel lithografische stenen waren hiervoor nodig?

Probeer je voor te stellen hoe ingewikkeld het geweest moet zijn om het
blad telkens perfect te schikken voor het drukken van elke kleur om tot
een zo nauwkeurig resultaat te komen.
Dat kan alleen een kunstenaar!

RUIMTE 15: PICASSO EN SPANJE
In de gang vind je twee stukken, eentje links en eentje rechts. Ze zijn gewijd aan de verknochtheid van
Picasso aan zijn geboorteland, Spanje en aan de Spaanse tradities zoals het stierengevecht. Dat thema
dat Picasso via tal van verschillende artistieke technieken uitbeeldde, vormt trouwens een rode draad
doorheen de tentoonstelling.
Ga eerst de zaal links binnen. Daar kan je prachtige polychrome lithografieën met
stierengevechtscènes bewonderen. Nu ligt deze traditie onder vuur met het oog op dierenwelzijn en
vele mensen ijveren voor een verbod op stierengevechten.
> Denk je als je de werken in deze zaal ziet dat Picasso ook tegen deze traditie was? Wat voel je als je
die stierengevechtscènes bekijkt? Roepen ze vreugde of verdriet op? Geef argumenten die jouw gevoel
bij die werken verklaren.





Xpo Picasso / 13 / Pedagogisch dossier










Ga nu naar de twee laatste zalen, aan de andere kant van de gang.
De eerste belicht de verbondenheid van Picasso met Spanje en het
stierengevecht, maar aan de hand van een ander soort werken:
stempelafdrukken die zijn uitgevoerd met gravures die Pablo Picasso
gemaakt heeft.
> Kan je zien hoeveel figuren er op elke stempelafdruk staan afgebeeld?




RUIMTE 16: PICASSO EN DE VREDE
Je bent aangekomen in de laatste ruimte van deze tentoonstelling waarop je kon kennismaken met
het leven en werk van deze geniale kunstenaar van de twintigste eeuw, Pablo Picasso. Om deze
chronologische en thematische tocht af te sluiten, moeten we het nog hebben over een heel belangrijk
thema in de leefwereld van Picasso: zijn kijk op oorlog en vrede.
Je betreedt nu de laatste zaal, die gaat over de pacifistische overtuiging van deze kunstenaar. Je krijgt
hier verschillende, bijzonder symbolische werken te zien. Voor Picasso was zich inzetten voor de vrede
en de misdeelden een constant gegeven, maar aan het einde van de Spaanse Burgeroorlog en na de
overwinning van Franco in juni 1939 werd zijn engagement duidelijker en zichtbaarder. De kunstenaar
zette zich eerst af tegen het Franco-regime door de mensen van de weerstand te helpen, bijvoorbeeld
door de winst op de verkoop van een schilderij aan hen over te maken of zijn overtuigingen duidelijk
te verwoorden in zijn werk. Maar toen het Duitsland van Hitler en het Italië van Mussolini zich in het
conflict mengden tijdens het verwoestende bombardement op Guernica op 26 april 1937 - marktdag in
dit kleine Spaanse stadje - kon niemand nog om Picasso’s overtuiging heen. In een maand tijd creëerde
hij een schilderij dat een mijlpaal in de kunstgeschiedenis is geworden: het meesterwerk Guernica,
dat maar liefst 3,51 m hoog en 7,82 m breed is. Het schilderij werd tentoongesteld in het Spaanse
paviljoen op de Wereldtentoonstelling die in 1937 in Parijs plaatsvond. Daarna maakte Picasso nog vele
geëngageerde werken, ook al beeldde hij zelden echte oorlogsscènes af.
De verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog zetten Picasso er in 1944 toe aan lid te worden van
de Communistische Partij. Die zette zich in de jaren na de oorlog bijzonder actief in voor de vrede, wat
verklaart waarom zo veel intellectuelen destijds lid werden, kort na dat conflict. In het kader van die
vredesbeweging vond in 1949 in Parijs een wereldvredecongres plaats, waarvoor Picasso gevraagd
werd de affiche voor de aankondiging van het evenement te ontwerpen. De kunstenaar creëerde zijn
beroemde Vredesduif voor de affiche die in elke Europese stad werd aangeplakt.
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In deze ruimte kan je enkele varianten van deze vredesduif bewonderen. Dat beeld lag de kunstenaar zo
na aan het hart, dat hij zijn dochter, die geboren werd in april 1949, Paloma noemde - wat het Spaanse
woord voor duif is.
> Laten we even kijken of je deze uiteenzetting over het engagement van Picasso voor de vrede goed
begrepen hebt. Je krijgt een reeks vragen en elk antwoord kan je invullen in het kruiswoordraadsel
hieronder.
1 / Welk symbool koos Picasso voor het vredescongres in 1949?
2 / Welke titel gaf Picasso aan zijn monumentale werk dat te zien was in het Spaanse paviljoen op de
Wereldtentoonstelling van 1937?
3 / Hoe heet de persoon die de macht greep in Spanje en tegen wie Picasso in opstand kwam?
4 / Welke voornaam gaf Picasso aan zijn dochter?
5 / Geef de naam van een van de twee staatsleiders die Franco te hulp kwamen tijdens het
bombardement op Guernica.
6 / Waarvoor zette Picasso zich zijn hele leven in?
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DANKBETUIGINGEN
Het voltallige museumteam dankt je dat je naar hier kwam om het leven en werk van Pablo Picasso te
ontdekken in deze uitzonderlijke site van Oud-Sint-Jan.
We hopen je snel terug te zien voor nieuwe, boeiende ontdekkingen!
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