
Σαν σήμερα…25 Οκτωβρίου 
 
Διαβάζουν: Σκιαδάς Γιάννης 
                   Στατίβα Πέτρος 
 
Γιάννης: Σαν σήμερα στις 25 Οκτωβρίου 1881 γεννήθηκε ο Πάμπλο Πικάσσο ένας από τους 
σπουδαιότερους ισπανούς ζωγράφους του 20ου αιώνα. Το έργο του με περίπου 20000 πίνακες 
ζωγραφικής αποτελεί σταθμό στη διαμόρφωση και στην εξέλιξη της μοντέρνας τέχνης. Το 
όνομά του έγινε συνώνυμο με το καινούριο το τολμηρό, το διαφορετικό. 
 
Πέτρος:Γεννήθηκε στη Μάλαγα της Ισπανίας. Άρχισε να ζωγραφίζει από παιδί και σε ηλικία 
μόλις 14 ετών μπήκε στη Σχολή Καλών Τεχνών της Βαρκελώνης. Το 1897 πήρε χρυσό 
βραβείο για τον πρώτο πίνακα που παρουσίασε στην Ακαδημία. Έχοντας κατακτήσει μια πολύ 
αξιόλογη τεχνική μπαίνει στους καλλιτεχνικούς κύκλους της εποχής. 
 
Γιάννης: Το 1904 μετακομίζει στο Παρίσι όπου γνωρίζεται με άλλους σπουδαίους ζωγράφους 
της εποχής όπως ο Ματίς και ο Μιρό. Από το 1912 έως το 1914 τα έργα του γίνονται όλο και 
πιο γνωστά. Στις  διεθνείς εκθέσεις του Μονάχου και του Βερολίνου οι πίνακές του βρίσκονται 
στην πρώτη σειρά, δημοσιεύονται σε γνωστά περιοδικά της εποχής και οι πρωτοποριακές 
αντιλήψεις του γίνονται θέμα συζήτησης σε όλα τα καλλιτεχνικά στέκια. 
 
Πέτρος: Το διασημότερο έργο του Πικάσο είναι η Γκουέρνικα όπου απεικονίζεται ο 
γερμανικός βομβαρδισμός της πόλης Γκουέρνικα της Ισπανίας. Αυτός ο μεγάλος πίνακας 
περιγράφει την βιαιότητα, την απανθρωπιά και την απελπισία του πολέμου.O ζωγράφος 
απέφυγε να ζωγραφίσει αεροπλάνα βόμβες και ερείπια. Οι κυρίαρχες μορφές του είναι ένας 
ταύρος, ένα πληγωμένο άλογο με διαμελισμένα κορμιά και γυναίκες που κλαίνε κρατώντας 
νεκρά μωρά. Το 1992 μεταφέρθηκε στο εθνικό μουσείο τέχνης στη Μαδρίτη και έγινε το 
διασημότερό του έκθεμα.  
 
Γιάννης: Εξαιρετικά ταλαντούχος ως ζωγράφος και ως σχεδιαστής ακόμη και για τα 
δεδομένα των μεγαλύτερων καλλιτεχνών του κόσμου ο Πικάσο σχεδίαζε με πρωτόγνωρη 
ευκολία. Στο βίντεο που ακολουθεί αποτυπώνεται η δεξιότητά του να ζωγραφίζει τρείς 
διαφορετικές μορφές σε μια.  
 
Πέτρος: Σχολιάζοντας τους τολμηρούς και πρωτοποριακούς πίνακές του έλεγε: ο κόσμος 
είναι ακατανόητος. Γιατί λοιπόν εγώ πρέπει να ζωγραφίζω πράγματα που βγάζουν νόημα; Η 
κοινή λογική είναι ο εχθρός της δημιουργικότητας. Εγώ ζωγραφίζω τα αντικείμενα όπως τα 
σκέφτομαι και όχι όπως τα βλέπω. Από τη ζωή του πέρασαν αμέτρητες γυναίκες και χρήματα. 
Οι πίνακές του θεωρούνται από τα πιο ακριβά έργα ζωγραφικής στον κόσμο και πωλούνται 
στις δημοπρασίες για πολλά εκατομμύρια δολάρια. Πέθανε το 1973 σε ηλικία 92 ετών 
αφήνοντας πίσω του ανεκτίμητο έργο και ένα πολύ μεγάλο όνομα στον καλλιτεχνικό χώρο. 
 
  
 
 


