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SUNU

Günümüzde “dünya ortak kültür miras�n�n” oluşturulmas�, paylaş�lmas�, ve korunmas�nda
Müzelere giderek daha büyük görevler düşmektedir. Bu konu, müzelerin önemini artt�r�rken,

gelişen teknoloji ile yeni standartlar da belirlenmektedir. Mimariden fiziki alt yap�ya, laboratuvarlar-
da geliştirilen koruma ve onarma tekniklerinden her seviyede eğitime, iletişim ile geniş kitlelere
önemli bilgi ve mesajlar ulaşt�rmaya, araşt�rma, yay�n ve çeşitli etkinliklere kadar uzanan bu yeni
model �ş�ğ�nda, çağ�m�zda Müzeler ciddi bir yeniden yap�lanma gereği ile de karş� karş�ya kalmak-
tad�r. Onlar� önemli k�lan ölçüt, içerdikleri koleksiyonlar kadar, bu say�lan standartlar� elde edebil-
miş olmalar�nda da yatmaktad�r.

Sabanc� Üniversitesi Sak�p Sabanc� Müzesi’nde 20.yüzy�la damgas�n� vurmuş Pablo Picasso’nun
eserlerinin sergilenebilmesi, bu aç�dan önem taş�makta, ülkemizde Müzecilik alan�nda ancak ulaş�lan
yüksek bir düzeyi ortaya koymaktad�r.

Sabanc� Üniversitesi Sak�p Sabanc� Müzesi’nin bugün böyle bir dünya müzesi standard�na
kavuşabilmesinin alt�nda, Sak�p Sabanc�’n�n y�llar önce ortaya koyduğu geniş vizyon yatmaktad�r.

Başar�l� bir iş hayat�n�n yan�nda kendi ülkesinin kültür değerlerinin de k�ymetini bilmiş, y�llar
içinde meydana getirdiği değerli Osmanl� Hat Koleksiyonu’nu, gerek o y�llarda içinde yaşad�ğ� Atl�
Köşk’te, gerekse New York, Boston, Los Angeles, Paris, Berlin ve Frankfurt gibi sanat metropol-
lerindeki önemli müzelerde sergileyerek sanatseverlerle paylaşm�şt�r. Bu geçici paylaş�mlarda
gördüğü ilgiden de ilave cesaret alarak, örnek bir müze yap�lmas� kayd� ile, gerek Atl� Köşk’ü,
gerekse koleksiyonlar�n� Sabanc� Üniversitesi’ne bağ�şlam�şt�r.

2004 y�l�nda kaybettiğimiz Sak�p Sabanc�, dünyam�zdaki değişimleri dikkatle izleyen, ona göre
de kendini sürekli yenileyebilen, her zaman ülkesi insan�na yak�n olmay� bilmiş öncü bir kişiydi.
Ad�n� taş�yan müzesinde günün birinde Picasso’nun eserlerinin yer almas�n�n hayalini kurarken,
bunda, bir Picasso sergisinin yap�lmas�n�n iddial� koşullar�n� yerine getirme vizyonu kadar, Pablo
Picasso’nun sürekli kendini yenileyen öncü kişilik ve sanat�na duyduğu hayranl�k da vard�.

Sabanc� Holding olarak böyle bir projeyi gerçekleştirmekten ve Pablo Picasso gibi bir dünya
sanatç�s�n�n bu çapta bir sergisini Türkiye ile buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Öte yandan bu
sergiyle Sak�p Sabanc� Müzesi ve İstanbul, dünyan�n say�l� ve önemli sanat olaylar�ndan birine ev
sahipliği yaparak, bu konuda dünyan�n seçkin sanat merkezleri aras�ndaki yerini al�yor.

Picasso sergisinin Türkiye’ye gelmesine verdiğimiz desteğin önemli hedeflerinden biri de, bu
sergiyi mümkün olduğunca çok çocuğun görmesini sağlamakt�r. Çağdaş Türkiye’nin geleceği için



çok önemli olan çocuklar�m�z�n şartlanmam�ş beyinlerinin Picasso’nun yarat�c�l�ğ� ile tan�şmas�n� çok
önemli buluyoruz.

Bu serginin Türkiye’ye getirilmesi Sabanc� Üniversitesi Sak�p Sabanc� Müzesi Müdürü Nazan
Ölçer ve birikimli ekibinin başar�l� çal�şmalar�yla gerçekleşmiştir. Kendilerine bir kez daha teşekkür
ediyorum.

Bu proje sayesinde tan�mak mutluluğuna sahip olduğum Bernard ve Almine Ruiz-Picasso’ya,
Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte’ye, Paris Picasso, Barselona Picasso ve Lille
Modern Sanat Müzeleri ile Frans�z Kültür Merkezi’ne yapt�klar� işbirliğinden ötürü teşekkür 
ederim.

Güler Sabanc�
Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 

ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı
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Ülkemiz sanat severlerinin İstanbul’da 20. yüzy�la damgas�n� vurmuş bir dünya sanatç�s� ile
buluşmalar� ilk kez gerçekleşiyor ve Pablo Picasso, şimdiye kadar yaln�zca yabanc� müze kolek-

siyonlar� ve kitaplardan tan�d�ğ�m�z çok yönlü sanat� ile bir Türk müzesine büyük bir sergi
çerçevesinde konuk oluyor.

Bu olay, şimdiye kadar sahip olduğu kültür hazinelerini yurtd�ş� sergilere sürekli ödünç veren
ülkemiz için şüphesiz bir yenilik ve dönüm noktas� olma özelliği taş�makta. Sak�p Sabanc� Müzesi
bugün bu büyük olaya ev sahipliği yapabiliyorsa, bunu her şeyden önce ad�n� taş�d�ğ� kurucusunun
geniş ufkuna, dünyay� anlayan görüşüne, projeler için koyduğu yüksek ç�taya borçluyuz. 

Bir büyük devlet müzesindeki uzun hizmetimden sonra 2003 y�l� sonbahar�nda Sak�p Sabanc�’n�n
daveti ile, onun ad�n� taş�yan Müze’de yöneticiliğe başlad�m. Kap�lar�n� ziyaretçilere k�sa bir süre
önce açm�ş olan bu Müzenin misyonunu Müze Yönetim Kurulu’nda yeniden belirlerken, önemli
hedeflerinden birinin, kendi koleksiyonlar� d�ş�nda büyük sergilere evsahipliği yaparak Türkiye’deki
büyük bir eksiği gidermek olmas�n� kararlaşt�rd�k. Bu ise, Müzenin genişlemesini, yeni mekânlara ve
geçici sergi salonlar�na kavuşmas�n� gerekli k�lmaktayd�.

Bozulan sağl�k durumuna rağmen Sak�p Sabanc�, hiçbir fedakârl�ktan kaç�nmaks�z�n projeyi
hemen başlat�rken koyduğu hedef ilginçti: Öyle mükemmel bir müze binas� yapal�m ki, orada günün
birinde “Picasso” bile sergilenebilsin. İlerleyen hastal�ğ� süresince de, Müzeye ilişkin her
konuşmam�z,”Picasso gelecek, değil mi?” sorusu ve benim “Elbette gelecek” teminat�m ile adeta bir
rituele dönüştü. 

Picasso’nun eserleri ile bir sergiye soyunmak, ülkemizde bir ilk’i gerçekleştirirken, sanatç�n�n çok
yönlülüğünü olabildiğince tan�tacak zenginlikte bir eser topluluğunu da ödünç alabilmek, elbette
kolay gerçekleşecek bir iş değildi. Kald� ki, dünyan�n her taraf�ndan gelen yoğun sergi taleplerinden
bunalm�ş olan Paris ve Barcelona’daki Picasso Müzelerinden de, arzu ettiğimiz zenginlikte bir sergi
için kalabal�k bir eser topluluğu gelmesi umudu yoktu. Ama rüyam�z gene de gerçekleşti.

Yoğun aray�şlar, uzun y�llara dayanan mesleki ve kişisel dostluklar�n yard�m� ile örülen ilişkiler,
beni sonunda 2004 y�l� bahar�nda Paris’te Pablo Picasso’nun torunu Bernard Ruiz-Picasso ile
buluşturdu.

Onu bu sergi için ikna etmek, ciddi arzumuzu dile getirmek, daha sonra da Sabanc� Üniversitesi
ve Müzemizi ziyaretini sağlayarak, kafas�ndaki olas� tereddütleri silmek ile sergimizin de önü aç�lm�ş
oldu. Art�k onun önerileri ile yol alabilecek, bize tan�şt�rd�ğ� Picasso uzman� Marilyn McCully ile
serginin senaryosunu oluşturabilecek, Paris ve Barcelona Picasso Müzeleri ve Lille Modern Sanat
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Müzesi ile daha kolay temas ederek, istediğimiz az say�da, ancak önemli baz� eserleri alabilecektik.
Picasso gibi bir sanatç�n�n sergisini ona yak�şan önem ve yoğunlukta eser topluluğu ile

gerçekleştirirken, Müzecilik aç�s�ndan pek çok kural� yeniden gözden geçirmek, konservasyon ve
fizikî alt yap�ya ilişkin pek çok denetlemeden geçmek, ayr�ca eserlerin telif hakk�na ilişkin say�s�z
uluslararas� kural� da yeniden öğrenmek gerekti.

Bunlar, Sak�p Sabanc� Müzesi’nin genç kadrosu için büyük bir deneyim ve kazan�m olduğu
kadar, şüphesiz Türk Müzeciliği için de önemli bir aşama teşkil etmektedir.

“Picasso İstanbul’da” sergisini bugün Sabanc� Üniversitesi Sak�p Sabanc� Müzesi’nde gerçekleştire-
biliyorsak, teşekkür borçlu olduğumuz pek çok kişi ve kurumu unutmamak gerekir. Her şeyden
önce bize duyduklar� güven ve değerli işbirliği için Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para
el Arte’ye, Musée Picasso Paris, Museu Picasso Barcelona ve Musee d’Art Moderne Lille’e şükran
borçluyuz. 

Bernard Ruiz-Picasso ile buluşmam ve aile koleksiyonlar�na ulaşmamdaki en büyük köprü,
Fransa müzeler teşkilat�ndaki uzun ve önemli görevlerinden sonra bugün Fransa Devlet Güzel
Sanatlar Akademisi Genel Müdürü olan eski dostum Henry-Claude Cousseu oldu. Kendisine ne
kadar teşekkür etsem azd�r.

Bernard Ruiz-Picasso ve çağdaş sanat alan�nda ünlü bir galeri yöneticisi olan eşi Almine Ruiz-
Picasso’yu yak�ndan tan�m�ş ve ekiplerinde yer alan Marta-Volga de Minteguiaga-Guezala ve Claire
Guérin ile bir projede birlikte çal�şmak, bizler için büyük bir zevk oldu. 

Serginin küratörü olan Marilyn McCully, katalog yaz�m�n�n büyük bir bölümünü üstlendi,
Michael Raeburn ise, daha önce pek çok Picasso kataloğunda olduğu gibi, bu kitab�n da editörü
olarak karş�m�za ç�k�yor. Onlar�n bilgi ve yönlendirmeleri, bizler için büyük bir kazanç oldu.
Müzemiz Dan�şma Kurulu üyesi Ferit Edgü, projenin baş�ndan itibaren, yak�ndan tan�d�ğ� Paris sanat
çevresi ve yararl� eleştirileri ile yan�m�zda idi. 

Hepsine teşekkür borçluyuz.
Fransa’n�n Ankara Büyükelçisi Ekselanslar� Paul Poudade projemize baş�ndan beri yard�mc� oldu.

Ayn� şekilde İstanbul Başkonsolosu Say�n Jean Christophe Peaucelle ve Frans�z Kültür Merkezi
Müdürü Arnaud Littardi’nin k�ymetli desteğini gördük.

Ancak şuras� muhakkak ki, Müzemiz bugün sahip olduğu sergileme, depo, konservasyon, eğitim ve
diğer aktivite alanlar�na sahip olmasayd�, bu rüyay� gerçekleştiremezdik.

Kurucumuz ile başlat�lan bu misyonu baş�ndan beri yürekten destekleyen, titiz takibi ile bu gün-
lere ulaşmam�z� sağlayan Müze Yürütme Kurulu Başkan� Güler Sabanc�’ya, Sabanc� Üniversitesi
Rektörü Tosun Terzioğlu ile Müze Yürütme Kurulu’nun değerli üyelerine ve bu dev sergi projesine
sahip ç�karak gerçekleşmesini sağlayan Sabanc� Holding ailesine minnet borçluyum. 

Büyük sergiler ancak ciddi meslekî ilişkiler, bilimsel altyap� ve deneyime sahip kadrolar�n işbirliği
ile gerçekleşir. Bu iddial� projede en büyük yük, Müzemizin Sergiler Yöneticisi Selmin Kangal’da
oldu. Kendisi sergi ile ilgili pek çok sorunu başar� ile çözdü. Ayn� şekilde, Picasso sergisi konservatör-
lerinin şart koştuğu ayr�nt�l� teknik koşullar, Şükrü Dökücü, Ozan Acar ve ekibi taraf�ndan yerine
getirildi.
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Müze binas�n�n teknik donan�m�ndan eğitim, sergileme, çeşitli yan etkinlikler ve lojistiğe ilişkin
tüm işler Sak�p Sabanc� Müzesi kadrosu taraf�ndan başar�yla gerçekleştirilirken, gelecek projelere
dönük büyük bir deneyim de kazan�ld�. Onlar�n desteği olmasayd�, bu büyük sergi gerçekleşemezdi.
Hepsine yürekten teşekkür ediyorum.

Hiç şüphem yok ki, bu birikim, Sak�p Sabanc� Müzesi’ni pek yak�n bir gelecekte dünya kültür-
lerinin ülkemizdeki buluşma noktas� yapacakt�r.

Nazan Ölçer
Sabanc� Üniversitesi

Sak�p Sabanc� Müzesi Müdürü
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Pablo Ruiz Picasso ve k�zkardeşi Lola, Málaga, 1888.
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PİCASSO RENK VE GÖLGE

Pablo Picasso, 19. yüzy�l�n sonlar�nda Málaga'da doğdu. Oraya ilk gittiğimde, ve daha sonraki
ziyaretlerimde, İspanya’n�n güneyindeki Endülüs bölgesinin kendine has karakterinin büyük-

babam�n çocukluğunu ve kişiliğini nas�l şekillendirdiğini, ve üzerindeki etkisinin ne denli güçlü
olduğunu keşfettim ve daha iyi anlad�m. Picasso’nun Barcelona doğumlu olduğu, hatta Frans�z
olduğu çok yayg�n bir yanl�ş anlamad�r. Oysa onun sanat�n� her zaman anavatan� Endülüs’ün �ş�ğ�,
tabiat� ve tarihsel çeşitliliği beslemiştir.

Güney İspanya’n�n kurak topraklar�nda otlaklar, zeytinlikler ve dağlar yanyana s�ralan�r. Afrika
k�y�lar�ndan çok uzak olmayan Endülüs, doğuda Akdeniz, bat�da da Atlantik sular�yla y�kan�r.
Fenikelilerin, Romal�lar�n ve Mozarablar�n yüzy�llara yay�lan etkileri ve bu kültürlerin kar�ş�m�,
bölgedeki Sevilla, Cordoba, Grenada ve Málaga kentlerinde hissedilir. 

Pablo Picasso’nun eserlerinde, belleğinde yer etmiş olan bu çocukluk an�lar�n�n ve onlar�n ilham
verdiği renk, �ş�k ve gölgelerin yeri çok önemlidir.

Türkiye’deki bu ilk kapsaml� sergisinde Picasso’nun her döneminden seçilmiş eserler var;
sanat�n�n tüm yönlerini gösteren, gelişim ve değişimleri gözler önüne seren. 

Sanat dünyas�nda bir devrim yaratan ve birçok kural� alt üst eden Pablo Picasso, 1934'ten sonra
İspanya’ya hiç gitmedi, ancak köklerine hep bağl� kald�. Bütün eserlerinde Akdenizliliğinin izlerini
görebilirsiniz. Özgür yarat�lar�ndan etkileneceğinizi ümid ediyorum.   

Picasso'nun resim, desen, bask�, dokuma, heykel ve seramiklerinin böylesine etkileyici bir tarihe
sahip olan İstanbul'da, Sak�p Sabanc� Müzesi’nde sergilenebilmesinden büyük mutluluk duyuyorum.
Say�n Güler Sabanc�'n�n, bu sergiyi mümkün k�lan heyecan� beni çok etkiledi. Ayn� şekilde, Say�n
Nazan Ölçer'in kararl�l�ğ�, Picasso İstanbul’da sergisinin küratörleri Selmin Kangal, Marilyn McCully
ve Michael Raeburn'un çal�şmalar� olmasayd�, bu sergi gerçekleşemezdi. Hepsine teşekkür ederim.

Bernard Ruiz-Picasso
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Picasso, Otoportre, 1899. Özel koleksiyon (kat. 10).



Pablo Ruiz Picasso’nun (1881-1973) uzun yaşam� boyunca
yaratt�ğ� yap�tlar modern yirminci yüzy�l sanat�ndaki geliş-

melere paralel gitmişti; bu yap�tlar�n modern sanata katk�s� da
son derece önemliydi. Picasso her şeyden önce bir ressamd�, ama
sanat faaliyetleri çizimi, bask�lar�, heykel, seramik ve tiyatro
tasar�mlar�n� da kaps�yordu. O anda hangi alanda çal�ş�yorsa, her
f�rsatta o alan�n niteliklerini, tekniklerini araşt�rmaya, geliştir-
meye çal�ş�rd�. Kendi yaratma gücüne inanc� tamd�, erken yaş-
larda sanat�nda devrim yapmaya girişmiş, bir yirminci yüzy�l
ressam�n�n dünyay� betimlemenin yeni yollar�n� nas�l keşfedebi-
leceğini araşt�rm�şt�. Picasso yeniliklere son derece aç�kt�, büyük
bir heyecanla deneyler yapar, hem çağdaş� sanatç�lardan, hem de
eski büyük ustalardan ilham al�rd�. Ama sonuç ne taklit, ne de
pastiş olurdu; o, esin kaynaklar�n� gerçekten özgün bir sanata
dönüştürürdü. Bu sanat�n tan�mlay�c� özelliği ise, yarat�c�s�n�n
eliydi.

Picasso, çocukluğunda hiç durmadan resim yapmak istediği-
ni hat�rl�yor. Ömrü boyunca esas olarak yapt�ğ� da buydu: Sanat
yap�yordu o, vaktinin çoğunu stüdyosunda ya da atölyelerde,
heykel, seramik ve bask� yaparak geçiriyordu. İnan�lmayacak
kadar güçlü bir görsel belleği vard�, yap�t yaratman�n yeni yolla-
r�n� keşfetmekle kalm�yor, çoğu kez kabul görmüş teknikleri,
malzemeleri ve geleneksel konular� da baş aşağ� çeviriyordu.
Konular�n�n esin kaynaklar� çok çeşitliydi: Sevgilileri, ailesi ve
dostlar�ndan oluşan yak�n çevresi; olaylar ve mekânlar; sanat
tarihi... Yani en geniş anlamda, özel yaşam� sanat�n� besliyordu.
Picasso’nun çal�şma biçimi buydu, sanat�na bunca güvenle
yaklaşmas�n�n kökeninde de, yurdu İspanya’da geçen çocukluğu
yat�yordu.

İS P A N Y A ’ D A K İ G E N Ç L İK D Ö N E M İ

On dokuzuncu yüzy�l�n sonunda, son sömürgesi de elden gitti-
ğinde, İspanya’n�n dünya imparatorluğu hemen hemen sona ermiş
say�labilirdi; ayr�ca birçok bölgesi, özellikle de güney, 1850’ler-

den beri ekonomik çöküş içindeydi. Picasso’nun doğduğu
Málaga kenti, Endülüs bölgesinde bir zamanlar Britanya ve
Amerika’yla güçlü ticari ilişkiler kurmuş, zengin tar�m ve demir
sanayii olan bir limand�. Ne var ki, üzüm bağlar�n�n yitirilmesi
(Amerika’dan bulaşan bir üzüm hastal�ğ� olan filoksera hem
şarapl�k, hem de kuru üzümlük ürünü yok etmişti) ve çok daha
zengin olan kuzey İspanya’n�n maden sanayiinde çetin bir rakip
olmas�, yerel işletmelerin çoğunun iflas�na yol açmaktayd�. Kül-
tür aç�s�ndan, birçok İspanyol kenti gibi Málaga da taşra olmak-
tan öteye geçememişti, sanat yaşam� durgundu ve gelecek için
umut vaat etmiyordu.

Picasso’nun babas� José Ruiz Blasco da mütevaz� ünü olan bir
ressamd� (natürmortlar ve güvercinler yapard�). Oğlunun erken
yaşta gelişen çizim ve resim yeteneğini farketmiş ve onu teşvik
etmişti. Málaga’daki kötü ekonomik koşullar yüzünden Don José,
kar�s� ve üç çocuğunun (Pablo, Lola ve Conchita) geçimini sağla-
mak için büyük mücadele vermek zorundayd�; ücretler düşük
olduğundan, hem yerel sanat okulunda ders veriyor, hem de tablo
restorasyonu ve kopyalar� yap�yordu. 1891’de La Coruña’da
öğretmenlik görevi teklifini kabul etti ve aile Atlas Okyanusu
k�y�s�ndaki bu yağmurlu ve soğuk kuzeybat� kentine taş�nd�.
Picasso’nun babas� orada mutsuzdu, dostlar�n� ve güneyin �l�man
iklimini özlüyordu. Genç Pablo ise, özellikle babas�n�n öğrettiği
gibi çevresindekileri gözlemleyerek, resim yapmaktaki yeteneğini
göstermeye başlam�şt� (bkz. kat. 1-2). Picasso, daha sonra bu re-
simlerin sanat okulunda yapt�klar�ndan çok daha iyi olduğunu
ileri sürerek, ölümüne kadar hepsini kendi koleksiyonunda sakla-
d�. Aile 1895’e kadar La Coruña’da kald�, o y�l Pablo’nun küçük
k�zkardeşi Conchita öldü. Barselona’daki sanat akademisinde
ders vermesi için teklif alan Don José, ailesiyle birlikte buradan
uzaklaşma f�rsat�n� memnuniyetle karş�lad�. Katalonya’n�n
başkenti Barselona’n�n iklimi, Akdeniz k�y�s�nda olduğu için, çok
daha uygundu, üstelik kent zengin ve canl�, trenle bir gecede
gidilebilen Paris’in kültür yaşam�na da yak�nd�. 
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Pablo, Barselona’da önce yerel sanat akademisine kaydoldu,
yeteneğiyle arkadaşlar�n� ve öğretmenlerini şaşk�na çevirdi. Son-
ra, 1897’de babas�n�n öğüdüne uyarak, Madrid’deki çok daha iti-
barl� San Fernando akademisine gitti. Ancak, derslerden çok ça-
buk b�karak, vaktini kafelerde ya da sokaklarda çizim yaparak,
ya da Prado’daki sanat eserlerini inceleyerek geçirmeyi tercih
etti: “Resim müzesi çok güzel,” diye yaz�yordu bir arkadaş�na,
“Velázquez birinci s�n�f; El Greco’nun baz� şahane başlar� var,
Murillo’nun resimlerini de inand�r�c� bulmuyorum.” Ayr�ca, Go-
ya’n�n gravürlerini kopyalam�şt�; bunlar Picasso’nun son dönem
bask� ve tablolar�ndaki boğa güreşçilerine, İspanyol beyefendi ve
han�mefendilerine yans�yacakt�. Pablo’nun ailesi, bir süre sonra
oğullar�n�n akademik bir ressam olarak başar� kazanacağ�n� umu-
yordu. Bu nedenle, konusunu (ve bir bak�ma akademik üslubu-
nu) Don José’nin önerdiği büyük Bilim ve merhamet tablosu (res.
1), 1897’de Madrid’deki Güzel Sanatlar Sergisi’ne sunuldu. 
Resim, mansiyon ald�, böylece akademik resim alan�nda ün yap-
mak yolunda doğru bir ad�m at�lm�ş oluyordu, ama genç Pablo 
Ruiz’in çok daha başka düşünceleri vard�.

1899 baş�nda Barselona’ya döndü, sanat okulunu (ve bir aka-
demisyen olarak geleceğini) b�rakmaya, ressam olarak ün kazan-
maya kararl�yd�. Barselona’da ç�kmaya başlayan yeni dergilerde
illüstratör olarak çal�ş�yordu, Katalonyal� sanatç� ve yazarlarla
arkadaşl�klar kurdu. Bu sanatç�lar�n illüstrasyonlar�, afiş ve gra-
fik çal�şmalar�n�n esin kaynaklar�, İspanya s�n�rlar�n�n d�ş�na taş�-
yor, Paris, Münih ve Londra’ya kadar uzan�yordu. Pablo, bu ara-

da annesinin soyad�n� kullanmaya –İspanya’da Ruiz kadar yay-
g�n değildi bu soyad�– ve yap�tlar�n� P.R. Picasso diye imzalama-
ya başlam�şt� (1901 sonlar�na doğru Ruiz’den tamamen vazgeçti).
Daha çok bohem dostlar�n�n portre çizimlerinden oluşan ilk Bar-
selona sergisini Şubat 1900’de açt�. Sergide bulunan birkaç tablo-
dan Son anlar, o y�l düzenlenecek olan Paris Dünya Fuar�’nda, İs-
panya Pavyonu’nda sergilenmek üzere seçildi. Bu kompozisyon
(daha sonra üstüne bir başka resim yap�lm�şt�) Bilim ve merhamet
gibi bir hasta yatağ� sahnesini betimliyordu. Tablonun ön çal�ş-
malar�ndan anlayabildiğimiz kadar�yla, �ş�k ve gölge oyunu, 
karanl�k bir iç mekân ve atmosfer yaratabilmeyi mümkün 
k�l�yor, Barselona simgeciliğinin tipik hastal�k ve ölüm konusu-
nu vurguluyordu.

İL K P A R İS S E Y A H A T İ

On dokuzuncu yaş gününden birkaç gün önce Picasso, Dünya
Fuar�’n�  görmek ve Fransa’n�n başkentindeki kültür ve sanat ya-
şam� hakk�nda fikir sahibi olmak amac�yla, yazar ve sanatç� dos-
tu Carles Casagemas ile birlikte ilk kez Paris’e gitti. Paris 1900’de
dünyan�n kültür başkentiydi ve son derece hareketliydi. Avru-
pa’n�n, Amerika’n�n ve Uzakdoğu’nun her köşesinden genç sa-
natç� ve yazarlar talihlerini denemek üzere ak�n ak�n bu “�ş�klar
kentine” geliyordu. Paris’in birçok köşesinde yabanc� sanatç�la-
r�n oturduğu mahalleler p�trak gibi çoğal�yordu. Buralarda yeni
sanat galerilerini, cafés-concert’leri ve dans salonlar�n� da bulmak
mümkündü. Picasso ile Casagemas, Paris’e gelir gelmez, şehrin
merkezine tepeden bakan Montmartre mahallesine yerleşmiş
başka İspanyollar buldular. Bu mahallede, iki arkadaş�n resim
yapmaya başlayabilecekleri bir atölye ve özgürce yaşayan genç
kad�nlar (modeller) da vard�. Geceleri küçük tiyatro ve kabarele-
rin bohem dünyas�n� keşfettiler. 

O sonbahar, Picasso’nun yapt�ğ� en büyük tablo Moulin de la
Galette’tir (Solomon R. Guggenheim Museum, New York).
Tablo, Montmartre’daki, Renoir ve Toulouse-Lautrec gibi res-
samlar�n tablolar�nda da yer alan bir aç�k hava dans mekân�n�
betimler. Baştan itibaren, hem çağdaş�, hem de eski sanatç�lar�n
çal�şmalar�, Picasso’nun üslubundaki gelişmelerin ay�rt edici
niteliği olacakt�. Başka bir sanatç�n�n yap�t�ndan al�p kullanabile-
ceği bir şey –söz gelimi izlenimci bir konu ya da bir illüstratörün
tekniği– gördüğü anda, ihtiyac� varsa al�r, kendi amac�na göre
değiştirir, ama sonuç yan�lg�ya yer vermeyecek kadar aç�k bir
Picasso yap�t� olurdu.

Sanat alan�nda, Picasso’nun Paris’teki keşiflerinden biri de
renkti. Kad�nlar�n siyah şallar� ve İberya manzaralar�n�n k�z�l
kahverengilerinden etkilenen İspanyol paleti kasvetliydi, oysa
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Res. 1 Picasso, Bilim ve merhamet, 1897. Museu Picasso, Barselona.



dünya fuar�n� kutlamakta olan Fransa’n�n başkentinde genç
sanatç�, yeni modan�n parlak tonlar�ndan, özellikle de Monet,
Toulouse-Lautrec ve Van Gogh gibi ressamlar�n yap�tlar�nda
keşfettiği renklerden etkilenmişti. 

Ertesi y�l ilk Paris sergisini açt�ğ�nda, rengârenk ve telaşla
yap�lm�ş kompozisyonlar�, sanatç�n�n bu ilk gezisinin etkilerini
yans�t�yordu. Eleştirmenler genç İspanyolu dikkate değer bul-
muşlard�, ama içlerinden biri, kompozisyonlar�nda birçok farkl�
sanatç�n�n etkisini gördüğünü söyleyerek, uyar�yordu onu. “Her
etki geçicidir, kap�l�r ve b�rak�l�r, ama aceleci Picasso’nun kişisel
üslubunu güçlendirmeye vakit bulamad�ğ� görülüyor.” Bu eleş-
tirmen, başka ressamlar�n sanat�n� al�p yeniden yaratman�n, Pi-
casso’nun gelecek y�llarda kendi bireysel yaklaş�m�n� biçimlendi-
rirken kullanmay� sürdüreceği yollardan biri olduğunu fark ede-
memişti.

M A V İ D Ö N E M

Modern Paris hayat�n�n bir ç�rp�da resmedilmiş sahneleri, rengâ-
renk kompozisyonlar� k�sa süren bir aşamayd�. Genç sanatç�n�n
hayat�ndaki üzücü bir olay, “Mavi” diye adland�r�lan bir sonraki
dönemi, kelimenin tam anlam�yla bu renge boyayacakt�. Picasso
1900’de Paris’te sadece alt� hafta kald�ktan sonra, Casagemas’la
birlikte İspanya’ya döndü. Casagemas, Paris’te odalar�n� paylaş-
t�klar� modellerden birine aş�k olmuş, ama hüsrana uğram�şt�.
Arkadaş�n� Málaga’da neşelendirmeyi başaramayan Picasso Mad-
rid’e gitti ve 1901’in ilk aylar�nda, yeni ç�kmaya başlayan Arte
Joven dergisinde sanat editörü olarak çal�şt�. Bu arada Casagemas,
Paris’e dönüp, sevdiği kad�n Germaine’i silah�yla vurmaya teşeb-
büs etmiş (ama başaramam�ş), sonra ayn� silahla intihar etmişti.
Picasso, bu olaydan hemen sonra Madrid’den Paris’e gitti. Daha
sonra, tablolar�nda mavi kullanmay� Casagemas’�n ölümü yüzün-
den düşündüğünü söyleyecekti. Mavi, 1901 sonu ile 1904 aras�n-
da yapt�ğ� resimlerin bask�n rengi oldu. 

Mavi dönemin belli başl� konusu, yoksullar�n ve yoksunlar�n
–çingeneler, fahişeler, mahkûmlar, sarhoşlar ve dilenciler– hü-
zün veren görüntüleridir (bkz. kat. 11-12, 14-15). Mavi döne-
min birçok çizimi ve yağl�boyalar� Paris’te yap�lm�şsa da, büyük
bölümü, başl�ca edebiyat ve sanat ak�m�n�n hâlâ dekadan konula-
r� ve atmosferci teknikleri vurgulayan yüzy�l baş� simgeciliğinin
yayg�n olduğu Barselona’da yap�lm�şt�. Picasso’nun Son anlar’�n
(1900 Dünya Fuar�’nda yer alan çal�şmas�) üzerine boyad�ğ� en
büyük Mavi dönem tuvali La vie (res. 2) sanat, yaşam ve ölüm
an�s�na yap�lm�ş bir tablodur ve mekân, bir ressam�n atölye-
sidir. Yüz hatlar�na bakt�ğ�m�zda, kompozisyondaki kişi, ressam
Casagemas’t�r, yan�ndaki kad�n da Germaine. Ressam, dar alan�n

bir yan�nda duran uzun boylu, kucağ�nda çocuğunu tutan 
anneye doğru belli belirsiz bir işaret yapar, arkadaki tuvallerden
birinde (üstte) birbirine sokulmuş iki figür, diğerinde ise (altta)
ihtiyar bir kad�n görülür. Bir anlamda, bu kompozisyon doğru-
dan doğruya kişisel bir olayla (ayr�ca alt�ndaki ölüme dair eski
tabloyla) ilişkili olsa da, ön plandaki figürlerin dinî tablolara
gönderme yapan pozlar� ve arkadaki tuvallerle karş�tl�ğ�, ayr�ca
bask�n mavi, soğuk renkler, tabloyu çok daha evrensel bir sem-
bolizme dönüştürür. Picasso tablolar�na pek ender isim koyard�.
Tablo, 1903’te bitirildikten hemen sonra, La vie [Yaşam] ad�yla
sat�lm�şt�.
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Res. 2 Picasso, La vie [Yaşam], 1903. The Cleveland Museum of Art,
Hanna Fund bağ�ş�.



P E M B E D Ö N E M

Picasso, nihayet 1904 bahar�nda yaşam�n� sürdürmeye karar
verdiği Paris’e taş�n�r; çal�şmalar� orada karş�laşt�ğ� entelektüel
dünyan�n ve sanat ak�mlar�n�n yaratt�ğ� duygu değişikliklerini
yans�t�r. Bütün dünyadan Paris’e akan yeni bir sanatç� ve yazar
kuşağ�, başkenti yeni bir yurt olarak benimsemiştir. En gözde
mahalleler, bohemlerin semti olan Montmartre ile, Dünya Fuar�
binalar�n�n sökülüp, La Ruche’da tekrar “ar� kovan�” şeklinde
inşa edildiği stüdyolarda, aralar�nda birçok Rus ve doğu Avrupa-

l�n�n da olduğu yabanc� sanatç�lar�n yaşamlar�n� sürdürdüğü
Montparnasse’d�. Bu göçmenler, bir yandan Fransa’n�n başken-
tinde geçirdikleri tecrübelerden yararlan�yorlar, bir yandan da
moday� etkiliyorlard�. Nitekim yüzy�l�n ilk on-yirmi y�l�nda,
Parislilere Rus sanat� ve müziğini tan�tan, Rus Balesi’ni sunan
emprezaryo Serge Diaghilev sayesinde, Rus olan her şey Paris’te
moda haline gelmişti.

“Pembe” ad� verilen (paletinin maviden bask�n pembeye ve
ten rengine döndüğü) döneminde, Picasso’nun başl�ca konusu

20 P İC A S S O İS T A N B U L ’ D A

Res. 3 Picasso, Sirkte çal�şanlar ailesi, 1905. National Gallery of Art, Washington. Chester Dale Koleksiyonu.



gezgin sirklerdi; bu nedenle bu y�llara Sirk dönemi de denir
(1904-1906). Ünlü Sirkte çal�şanlar ailesi (res. 3) gibi tablolar�nda
betimlediği gezgin akrobatlar�n hayat�, yak�n arkadaş�, şair ve
eleştirmen Guillaume Apollinaire ile paylaşt�ğ� bir konuydu.
Picasso hakk�nda bir deneme yazan Apollinaire, sanatç�n�n 1905
sirk kompozisyonlar�nda birçok şiirsel analoji görür: “Yeniyet-
melikten henüz ç�kmam�ş bu gençler, masumiyetin kayg�lar�n�
taş�r; hayvanlar onlara dinsel gizemleri öğretir. Baz� soytar�lar
kad�nlar kadar muhteşemdir, kad�na benzerler ama ne erkek, ne
kad�nd�r onlar. Renk, fresklerdeki gibi donuktur; çizgiler ise ka-
rarl�. [...] Bu İspanyol, diğer şair, heykelt�raş ve ressamlardan çok
daha yak�c�d�r, aniden tüylerimizi diken diken eder. Düşünce-
leri, sessizlikte ç�r�lç�plak uzanmaktad�r.” (McCully 1981, 52)
Bazen akrobat ya da soytar� kostümüne bürünen bu canbazlar,
toplumun k�y�lar�nda yaşayan ve İspanyol Picasso, Polonyal�-
İtalyan Apollinaire gibi yurtlar�ndan uzak, kendilerine pek de
geleneksel olmayan bir yol seçmiş sanatç� ve yazarlar�n mecaz�-
d�rlar. 

Pembe dönem Picasso’nun özel hayat�nda da önemli bir de-
ğişikliğin habercisiydi. 1904 sonunda yaşam�na model Fernande
Olivier girdi, birlikte sanatç�n�n Montmartre’daki atölyesinde
yaşamaya başlad�lar. Bateau Lavoir [Çamaş�r Teknesi] denen
(köhne bina gerçekten de çamaş�r teknesine benziyordu) binada-
ki atölye, sanatç�n�n arkadaş çevresinin buluşma mekân� oldu.
Picasso’nun atölyede çal�şmad�ğ� zamanlarda, iki sevgilinin bo-
hem hayat�, yemek paras�n�n çizim olarak ödenebildiği kafeler ya
da mahalle restoranlar�nda, boks maçlar� ve sirklerde geçiyordu;
Picasso boksör ve palyaçolarla tan�şmak için her f�rsat� değerlen-
diriyordu. Sonu kübizme varan o y�llarda “La Belle Fernande”
birçok yap�t�n, özellikle de 1906’daki Gósol seyahatinde yapt�k-
lar�n�n esin kaynağ� oldu (bkz. kat. 20, 22-23). Paris’ten uzak ge-
çirilen yoğun çal�şma dönemlerinin sonunda, Picasso çoğu kez
sanat�nda büyük ilerlemeler kaydediyordu; Pirene Dağlar�’n�n
yüksek tepelerinde geçirilen yaz aylar�nda başlam�şt� bu al�şkan-
l�k ve yaşam� boyunca devam edecekti. Picasso’nun Gósol’da
yapt�ğ� yağl�boya, çizim ve gravürlerin topraks� tonlar�, heykelsi
nitelikleri, sadece İberya ve ortaçağ Katalan sanat�na duyduğu ilgi-
yi değil, figürleri, özellikle sevgilisini, modelini biçimlendiren bir
heykelt�raş gibi tuvale aktarma isteğini de yans�t�r. Nitekim
Montmartre’a döndüğünde, heykelt�raş dostu Paco Durrio’nun
atölyesinde çal�şarak Fernande büstünü (kat. 19) yapm�şt�.

S A N A T T A D E V R İM :  K Ü B İZ M İN D O ĞU ŞU

Picasso’nun kendi kuşağ�yla paylaşt�ğ� bir arzusu vard�: İster
Paris, Roma ve Madrid’de olsun, ister Berlin, New York ya da

St. Petersburg gibi uzak kentlerde, sanat okullar�nda öğretilen
dersleri ve gelenekleri alaşağ� etmek. Bu genç ressamlar, yeni yüz-
y�l�n vaatlerine denk düşecek yarat�c� bir sanat�n peşindeydiler.
Yak�n geçmişin Frans�z sanat� geleneksel yaklaş�mlar� değiştir-
mekte önemli ad�mlar atm�şt�; fakat izlenimcilerin �ş�ğ�n geçicili-
ğine verdiği önem, as�l görme biçimimize uzakt�. Alg�lamaktan
çok, görmekle ilgileniyordu onlar. İzlenimcilik-sonras� ressam-
lar, biraz daha ileri gidip kompozisyonlar�na bir strüktür duygu-
su yüklemişlerdi ve bu, basit görsel kay�ttan uzaklaşman�n önem-
li bir ad�m�yd�. Örneğin Georges Seurat’n�n �ş�k elde etmek ve
biçim tan�mlamak için, görece ayn� boyuttaki renk noktalar�n� yan
yana uygulamas� sistemine dayad�ğ� renk kuramlar�, Picasso’nun
çağdaşlar� Henri Matisse, André Derain ve Georges Braque gibi
baz� Frans�z ressamlar�n erken dönem çal�şmalar�n� çok etkile-
mişti. Yirminci yüzy�l�n ilk y�llar�nda sanatç�lar kaynaklar�n� da
genişletip, sadece eskiçağ ve ortaçağ sanat�ndan değil, Afrika ka-
bilelerinin sanat�ndan da etkilenmişlerdi; özellikle Afrika sana-
t�n�n hiç bilmedikleri temsil geleneklerini, sanat yap�t�nda t�ls�m-
l� niteliklerin varolduğunu keşfetmişlerdi. Dördüncü boyut 
kavram� ve röntgen gibi matematik ve bilimdeki son keşifler de
yeni sanat kuramlar�na yerleşmekteydi.
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Res. 4 Picasso, Avignon’lu k�zlar, 1907. The Museum of Modern Art,
New York. Lillie P. Bliss bağ�ş�yla al�nm�şt�r.



Picasso’nun zamanlamas� bundan daha iyi olamazd�; k�sa sü-
rede o da geçmişle bağlar�n� koparm�ş, yeni ak�mlara uyarak,
kendini yirminci yüzy�l sanat�n�n ön saflar�na yerleştirmişti.
Paris’e döndükten sonra, 1906’n�n sonlar�na doğru, Avignon’lu
k�zlar diye bilinen büyük kompozisyonu üzerinde çal�şmaya baş-
lad� (res. 4). Tabloda kad�n bedenlerinin göğüs, kol ve bacaklar�-
n�n keskin geometrik kesişmelere indirgenecek kadar sert biçim-
de ele al�n�ş�, Afrika sanat�n�n etkisiyle maskemsi resmedilen
yüzler, tabloyu Montmartre atölyesinde görenleri dehşete dü-
şürmüştü. El Greco’nun tablolar�n� hat�rlatan uzam ve �ş�k k�r�l-
malar�, Cézanne’�n Denize girenler’ini çağr�şt�ran figür istifi gibi
sanat tarihindeki baz� öncülere yap�lan göndermelerin bilinmesi-
ne rağmen, Avignon’lu k�zlar devrimci bir kompozisyon olarak
efsanevi bir ün kazand� (ama Picasso tuvali rulo yap�p kald�rm�ş,
ancak 1916’da sergilemişti). Gerçekten de, hem “modern” konu-
su –genelevdeki kad�nlar– hem de ressam�n uzamdaki figürleri
radikal biçimde ele al�ş� bak�m�ndan, tablonun yirminci yüzy�l
sanat�na etkisi büyüktü.

Tam bu s�ralarda Picasso ile Georges Braque’�n tan�şmalar�n�n
Picasso’nun sanat�na etkisi ise çok daha büyük olacakt�. Norman-
diyal� olan Braque, Paris’e sanat öğrencisi olarak gelmişti; daha
önce usta bir badanac�n�n yan�nda ç�rakl�k yapm�ş, boyalar�n
özelliklerini çok iyi öğrenmişti (babas� hem boya tüccar�, hem de
amatör bir ressamd�). Matisse’in takipçisiydi, ama Picasso’yla ta-
n�ş�nca, iki ressam birkaç y�l boyunca işbirliği yap�p, beraberce
resme yepyeni bir yaklaş�m geliştirdiler. Bu yeni yaklaş�ma kü-
bizm dendi. İlk kübist tablolar eleştirmenlerce yanl�ş anlaş�lm�ş-
t�r; ressamlar�n kompozisyonlar�nda formlar� ele al�rken her şey-
den önce geometriyi kulland�klar� düşünülmüş, bu yüzden 
Braque’�n 1908 y�l�nda yapt�ğ� manzaralar “garip küçük küpler”
diye tan�mlanm�şt�. Ancak hem Braque, hem de Picasso’nun 
ç�k�ş noktalar�, matematiğin değil, resmin ilkeleriydi.

Picasso ve Braque için en önemli usta, Frans�z ressam Paul
Cézanne’d� (ölümü 1906). Cézanne renk düzlemleriyle çal�şm�ş,
bu düzlemleri hem objelerin niteliklerini tan�mlamak, hem de
uzamdaki konumlar�n� belirlemek için kullanm�şt�. Kâğ�d�n�n ya
da tuvalinin dokunulmam�ş boşluğunu uzam�n gerçek bir öğesi
olarak kullanm�ş, ön planda ya da uzakta görünmesi gerekenleri
belirlemek için kimi bölgelere değişik renk uygulamalar�
yapm�şt�. Picasso ile Braque, Cézanne’�n çal�şmalar�n� daha da
ileri götürmek istiyorlard�. Yaln�zca renk düzlemleri boyamaya-
caklard�; resmin esas bileşenlerini –objelerin, uzam�n, �ş�k ve göl-
genin temsili, ayr�ca boyan�n uygulanmas�– öyle bir parçalaya-
caklard� ki, daha doğru bir gerçeklik duygusu, sanat yap�t�n�n
özüne çok daha yak�n bir şey elde edilecekti. 

Picasso, Horta imalathanesi tablosunu (res. 5) İspanya’da, Tarra-
gona’n�n bat�s�ndaki bir tepede yer alan ve Fernande ile birlikte
1909 yaz�n� geçirdikleri Horta de Ebro köyünde yapm�şt�. Res-
sam, yamaçtaki imalathane bacas� ile köy evlerini basitleştirerek,
biçimlerin temel niteliklerinin yan� s�ra �ş�k ve gölgenin de k�s�tl�,
ama farkl�laşt�r�lm�ş tonlarda renk düzlemleri olarak ele al�nabi-
leceğini, bu düzlemlerin objeler ile uzam hakk�nda geleneksel
benzetme yöntemleri ya da perspektif sistemlerinden çok daha
fazla bilgi aktarabileceğini gösteriyor. Binalara tek cepheden
bakmak yerine, çeşitli cephelerin yerleri değiştiriliyor, böylece
yap� özellikleri farkl� aç�lardan görülebiliyor, gökyüzünün 
birbirinin benzeri düzlemler halinde parçalanmas�yla da kompo-
zisyonun bütünündeki düz, istiflenmiş nitelik vurgulanmak 
isteniyor. 

Kübist yap�tlar�n tan�t�m�nda büyük rolü olan galeri sahibi
Daniel-Henry Kahnweiler’in daha sonra, Picasso’nun bu alanda-
ki başar�lar�n� anlat�rken belirttiği gibi, kübizm, objelerin biçim-
lerinin ve gerçek uzamdaki konumlar�n�n tuvalde “yeniden
sunulmas�yla”, kapal� formun aç�k bir konuma kavuşmas�na işa-
ret etmekteydi. Kübist resimde düz yüzeyin vurgulan�ş�, Picasso
ile Braque’�n, tuvali, üzerine çeşitli öğelerin yerleştirildiği bir �z-
gara olarak görmelerine yol açm�şt�. Geçmişin sanat�nda dünya-
ya bakan bir pencere işlevi gören dikdörtgen format bile, her şe-
yi kenarlara doğru yayarak ya da format� ovale dönüştürerek,
değiştirilebiliyordu (res. 6).
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Res. 5 Picasso, Horta imalathanesi, 1909. The State Hermitage Museum,
St. Petersburg.



Sonraki birkaç y�l boyunca Apollinaire, Picasso’nun kübiz-
mindeki objeleri ve uzam�, �ş�k ile gölgeyi, hatta f�rça darbelerini
analitik parçalama sürecini, bir cerrah�n kadavray� kesip biçmesi-
ne benzetmişti. Ne var ki, Picasso ile Braque, her ne kadar obje-
leri simgelere indirgeseler de, bütünüyle saf soyutlamay� tercih
etmemiş, gerçekliği betimleme amaçlar�ndan vazgeçmemişlerdi.
Farkl� bak�ş aç�lar�, farkl� eksenler ve farkl� �ş�k kaynaklar� gibi
tutars�zl�klar�n ayn� anda ortaya ç�kabileceğini, ayn� şekilde, so-
yut simgelerin ve temsili öğelerin –örneğin gazete başl�klar�– bir
arada varolabileceğini kabul ediyorlard�. Simgeler bile birkaç
şeyi birden temsil edebilirdi: bir çift eğri hat hem bir kulağ�, hem
yüzün bir taraf�n�, hatta bir keman� tan�mlayabilirdi. Picasso’nun
kompozisyonlar�nda yer alan sözcüklerin bazen kişisel anlamlar�
olabiliyordu: O s�rada çok sevilen bir şark� olan “Ma Jolie”

sanatç�n�n yeni sevgilisi Eva Gouel’i tan�mlayan bir kod işlevi
görmüştü. 1912’ye gelindiğinde, sanatç�lar art�k natürmortlara
tahta ya da gazete resmi eklemek yerine, çizimlerine gerçek kâğ�t
yap�şt�r�yor ya da tutturuyor (papier collé), gerçek bir doku elde
etmek için boyalar�na birtak�m maddeler (örneğin kum) kat�yor,
böylece kübistlerin kendi kendini içeren, inşa edilmiş bir nesne
olarak sanat yap�t� kavram�n� bir ad�m ileri götürüyorlard�. 

Eva ile birlikte 1914 yaz�nda Avignon’dayken, Picasso’nun
yapm�ş olduğu küçük bir tablo, Kahnweiler’in anlatt�ğ� çizimler-
le bağlant�l�d�r. Oturan adam ve sanatç�n�n modeli (res. 7), Picas-
so’nun eski ustalarla, özellikle de Ingres ve Cézanne’la yeniden il-
gilenmeye başlad�ğ�n� gösterir. Bu çal�şmalar bir anlamda o usta-
lar�n an�s�na yap�lm�şt�r. Genel hatlar�yla Eva’ya benzeyen ayakta
duran ç�plak, doğalc� ayr�nt�lara özellikle dikkat edilerek çizilmiş-
tir, ama Ingres gibi Picasso da bedenin oranlar�yla serbestçe oy-
nar. Tablonun başka bir Ingres’vari özelliği, bitmiş alanlar�n (ç�p-
lak ve arkas�ndaki duvar) kompozisyonun çizgisel, bitmemiş k�-
s�mlar�yla (oturan adam ve sağdaki masa) oluşturduğu z�tl�kt�r.
Provence yöresi işçisi gibi giyinmiş, oturan adam, tip olarak
Cézanne’�n iskambil oynayanlar�n� akla getirir, ama bir başka esin
kaynağ� da Picasso’nun o s�rada sat�n ald�ğ�, Abdullah Biraderler
taraf�ndan çekilmiş fotoğraflard�r (bkz. kat. 41).
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Res. 7 Picasso, Oturan adam ve sanatç�n�n modeli, 1914. Musée Picasso, Paris.

Res. 6 Picasso, Keman ve ç�pa (Souvenir du Havre), May�s 1912. Ulusal
Galeri, Prag.



R U S B A L E S İ

Birinci Dünya Savaş�, Paris yaşam�n� değiştirmişti; asl�nda bütün
dünyay� değiştirmişti savaş. Toplumsal ve siyasi yap�lar altüst
oluyor, kültür yaşam� her düzeyde sekteye uğruyordu. Savaştan
önce maceran�n yan� s�ra toplumsal ve sanatsal özgürlük aray�-
ş�yla Paris’e gelmiş olan sanatç�lar ile yazarlar için art�k bohem
hayat sona ermişti. Braque ve Apollinaire gibi birçok arkadaş�
cepheye giderken, Picasso Fransa’da kalmaya karar verdi (taraf-
s�z İspanya vatandaş� olduğu için askerlik zorunluluğu yoktu).
Dostlar� ve sanatsal düşüncelerini paylaşacağ� kişiler olmad�ğ�
için duyduğu üzüntü ve s�k�nt�n�n üstüne, bir de sevgilisi Eva
hastaland� ve 1915’in sonunda öldü. Yine de çal�şmay� sürdürdü
Picasso; baz� kompozisyonlar� kişisel durumunu ve savaş dönemi
Paris’inin genel atmosferini yans�tsa da, sanat� gelişmeye devam
etti. Geri ad�m atmad�, konumunu güçlendirdi, lehine çevirdi.

Picasso, besteci Erik Satie ve şair Jean Cocteau gibi Paris’te
kalan ya da cepheden dönen ressam, yazar ve müzisyenlerden
oluşan yeni bir arkadaş çevresi edinmişti. Bu sayede Diaghilev’in
Rus Balesi’yle ilk çal�şmas� gerçekleşecekti. Bu Rus kumpanyas�
1913’te Igor Stravinski’nin Bahar ayini balesinin Paris’teki ilk
gösteriminden itibaren öncü tiyatronun ön saflar�nda yer alm�ş-
t�. Grup üyeleri savaş ç�k�nca Rusya’ya dönemeyeceklerini anla-
d�lar. Kumpanya bir tür gezgin gösteri grubuna dönüşmüş, mali
destek aramak ve gösteri yapmak üzere Avrupa ve Güney Ame-
rika’da turnelere ç�kmaya başlam�şt�. 

Diaghilev’i y�llard�r tan�yan Cocteau bir süredir sirk temal�
bir bale yaratmak istiyordu; önce dansç� yerine akrobatlar� kul-
lanmay� düşünmüştü, ama bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. So-
nunda üzerinde fikir birliğine var�lan Parade [Geçit Töreni], bir
sirkin önünde seyircileri içeri çekmek için yap�lan bir gösterinin
temsilidir. Satie müziği besteleyecek, Picasso sahne perdesini, se-
ti ve kostümleri tasarlayacak, dansç� Léonide Massine ise koreog-
rafiyi üstlenecekti. Picasso ile Cocteau, 1917 bahar�nda proje
üzerinde çal�şmak için İtalya’da turnede olan kumpanyayla bu-
luşmak üzere Roma’ya gittiler.

Yazlar�n� Paris’ten uzak geçirmenin d�ş�nda, Picasso yolculu-
ğu pek sevmezdi. Yine de, seyahate ç�kt�ğ�nda edindiği tecrübe-
lerden yararlanmay� bildi. 1917’deki yolculuğu, ömrü boyunca
Roma’ya yapt�ğ� topu topu iki ziyaretin birincisiydi (1949’da
Roma’da bir bar�ş konferans�na kat�ld�), ama Roma, Napoli ve
Floransa sanat� ve mimarisînin etkileri y�llar boyunca sanatç�n�n
çal�şmalar�nda hissedilecekti. Özellikle, bu dönemin hem kübist,
hem klasik tarzdaki kompozisyonlar�na getirdiği an�tsall�k, Ro-
ma kentinin muazzam ölçülerine ve İtalyan heykel sanat�na bir
yan�t olarak görülebilir. Ayr�ca, Pompei duvar resimleri ve ero-
tik heykellerin de kal�c� etkisi olacakt�. Picasso’ya Roma’da, bir
zamanlar Ingres’�n müdür olduğu Frans�z Akademisi’ne bakan
ş�k bir atölye tahsis edilmişti. Orada, bale için sahne perdesinin
planlar� ve kostüm tasar�mlar� gibi çal�şmalar�n� yürütebiliyordu.
Tiyatronun talepleri, söz gelimi hareket halindeki dansç�lar ve
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Res. 8 Picasso, Parade’in [Geçit Töreni]
sahne perdesi, 1917. Musée national d’art 
moderne, Centre Georges Pompidou, Paris.



belirli bir uzakl�ktan, seyircilerin bak�ş aç�s�ndan düşünülmesi
gereken görsel efektler onu olağanüstü özgün çal�şmalar yapma-
ya itiyordu. Cocteau’nun anlatt�klar�na göre, o s�rada ikisi birden
s�k s�k Diaghilev’in sosyeteden zengin dostlar�n�n verdiği parti-
lere davet ediliyorlar, ama Picasso çal�şma uğruna çoğunu geri
çeviriyordu. Hem Picasso’nun dikkati başka bir yerdeydi. Sanat-
ç�, Rus dansç�lar aras�nda k�z�l saçl� Olga Khokhlova’y� keşfet-
mişti (bkz. kat. 44). Olga ertesi y�l sanatç�n�n ilk kar�s� olacakt�.

Parade’�n prömiyeri May�s 1917’de Paris’teki Châtelet tiyat-
rosunda yap�ld�. Balenin fazla neşeli ve gams�z havas�, eleş-
tirmenlerce Frans�z kültürünün haysiyetine karş� bir hakaret ola-
rak yorumland�. Satie’nin müziğindeki daktilo t�k�rt�lar� ve uçak
pervanesi gürültüleri, Picasso’nun baz� dansç�lar için tasarlad�ğ�
kübizmden esinlenmiş kostümler, Massine’nin koreografisinde
ç�lg�nca hareketler yapan dansç�lar, seyircilerde bu balenin savaş
döneminin ciddiyetine uymad�ğ� düşüncesini uyand�rm�şt�. 
Picasso’nun bu sefer Napoli gravürlerinden esinlenerek yapt�ğ�,
bir sirk topluluğunu betimleyen perdesi (res. 8) doğalc�l�ğ�yla se-
yircileri şaş�rtm�şt�, üstelik sahnedeki devasa kostüm-konstrüksi-
yonlarla taban tabana z�tt�. Eleştirmenlerin dehşete düşmüş ol-
mas�na rağmen, Picasso daha sonra, meşhur olmas�nda bu bale ta-
sar�m�n�n o dönemdeki bütün sergilerinden daha etkili olduğunu
söyleyecekti. Sanatç� Rus Balesi’nin başka prodüksiyonlar� olan
Tricorne [Üç köşeli şapka] (1919), Pulcinella (1920), Cuadro flamenco
(1921); Massine’le de Merkür (1924) için tasar�mlar yapacakt�.

D Ü Z E N E D A V E T :  K L A S İS İZ M V E K Ü B İZ M

Avrupa’da savaş sonras� hava, bir önceki dönemin iyimser ve
özgürlükçü yaklaş�m�ndan çok farkl�yd�. Sanatç�lar aras�nda bile
bir uçurum oluşmuştu: Bir yanda, sanatta klasik modellere ve
değerlere dönülerek, savaş sonras�n�n yeni toplumsal düzenine
uyulmas� gereğine inananlar vard�; diğer yanda ise, savaş s�ras�nda
Zürih’te bir araya gelmiş olan Dada grubu gibi, çal�şmalar�nda
y�k�c� ya da sanatsall�k karş�t� öğeler kullanarak toplumsal ve
kültürel yap�lar�n çözülmesine tepki gösteren mutsuz sanatç�lar
bulunuyordu. Ancak her iki grup da birbirinden çok farkl� amaç-
lar� olmas�na rağmen, Picasso’nun çal�şmalar�n�n baz� yönlerini
kendilerine yak�n buluyordu. Örneğin kübist tablolar, idealist
modern sanat ve mimarînin gelişimini etkilemiş, kübist birleştir-
melerde güzel sanatlarla ilgisi olmayan malzemenin bir arada
kullan�m� yepyeni bir sald�rgan, sanat-karş�t� Dada nesneleri yel-
pazesinin ortaya ç�kmas�na yol açm�şt�.

Paul Rosenberg’in 1919’dan itibaren Picasso’nun savaş son-
ras� çal�şmalar�n� Paris’in sağ yakas�ndaki ş�k galerisinde sergile-
mesi, hem sanatç� dostlar�n�n, hem de eleştirmenlerin kafas�n�

kar�şt�rm�şt�. İspanyolun kübizme s�rt çevirdiğine, klasisizme
döndüğüne inan�yorlard�. Rosenberg’in sergilediği çal�şmalar
–Picassolar eserleri aras�ndan satabileceğine inand�klar�n� seçtiği-
ni söylemeliyiz– aras�nda, hem yap� ve renk aç�s�ndan radikal bi-
çimde basitleştirilmiş kübist natürmortlar, hem de klasik örnek-
lerin yan� s�ra Avignon’da yap�lm�ş oturan adam çizimleri gibi
Ingres’�n çal�şmalar�n� çağr�şt�ran figüratif kompozisyonlar var-
d�. Ne var ki, Picasso klasisizm uğruna kübizmi b�rakmam�şt�.
Daha önce de gördüğümüz gibi, her iki yaklaş�m da bir arada 
varolabiliyor, hatta biri diğerini besleyebiliyordu.

1920’lerde Rosenberg’in galerisinde birkaç kez sergilenen ve
Üç müzisyen ad�yla bilinen büyük tuval (res. 9) düzleştirilmiş
kübist formata ve düzlemsel formlara dayan�r, kolaj öğelerine
benzeyen desenin yan� s�ra, çeşitli karnaval figürlerine yapt�ğ�
göndermelerle belirginleşir. Soytar�, Piyero ve bir keşiş müzik
aletleri çalmaktad�rlar. (Bu kompozisyonun iki farkl� versiyonu
1921 yaz�nda Fontainebleau’da yap�lm�şt�.) Kompozisyonun
teatralliği (devasa müzisyenler sahnedeymiş gibi d�şar� doğru
bak�yorlar) ile Picasso’nun bale tasar�mlar� aras�nda bağlant�
kurulabilir, ancak tablonun an�tsall�ğ� klasisizmden kaynaklan-
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Res. 9 Picasso, Üç müzisyen, 1921. Philadelphia Museum of Art.
A.E.Gallatin Koleksiyonu.



maktad�r. Gerçekten de, bu kübist tablonun tarihi, sanatç�n�n
kar�s�n� ve küçük oğlu Paulo’yu betimleyen (bkz. res. 10), ayn�
derecede an�tsallaşt�ran, ama son derece de hacimsel çizim ve
yağl�boyalar�n� yapt�ğ� tarihle çak�şmaktad�r. Heykel gibi ele
al�n�şlar� ve antik çağ sanat�n� hat�rlatan figür-tipleri yüzünden
“klasikçi” denen bu çal�şmalar, sanatç�n�n eski ustalar�n tablola-
r�ndan esinlendiğini gösterir; Picasso hem an�tsal İtalyan sanat�-
n�n, hem de on alt�nc� yüzy�l maniyerist ressam ve heykelt�raşla-
r�n�n örneklerini Fontainebleau’daki kraliyet saray�nda görmüş-
tür. Picasso’nun kompozisyonlar� ayn� zamanda şaş�rt�c� özellik-
lere sahiptir; son derece iri, büyütülmüş eller ve bacaklar, baş ve
bedenlerin oranlar�yla uyumlu değildir. Gerçekten de, gerçeküs-
tücülerin “sars�c� güzellik” diyeceği özellikler, sanatç�n�n
1920’lerin baş�nda yapt�ğ� klasik ve kübist çal�şmalar�nda belli
belirsiz seçilmektedir.

G E R Ç E K Ü S T Ü C Ü L Ü K

Gerçeküstücülük, 1924’te André Breton’un önderliğinde bir
edebiyat ak�m� olarak başlam�şt�. Breton yazar ve sanatç� dostla-
r�yla belirli bir program� olan, bir ideoloji diyebileceğimiz bu
ak�m� tan�mlad�. Sigmund Freud’un psikoanalizine büyük hay-
ranl�k duyan gerçeküstücüler, insan deneyiminin erotik ve bast�-
r�lm�ş yönlerini serbest b�rakmak istiyor, bu amaçla insan zihni-
nin bilinçalt�ndaki yönlerini aç�ğa ç�karman�n bir yolu olarak,
düşünmeksizin, adeta otomatik yap�lan çal�şmalar� teşvik edi-
yorlard�. Kabul görmüş toplum kurallar�na karş� ç�kan bir hare-
ket olarak, insanlar� şoka uğratan çal�şmalar�n�n siyasi bir boyu-
tu olabileceğini de biliyorlard�. Kübizm, onlara özellikle çekici
geliyordu, çünkü kübist sanat yap�tlar�nda öğelerin beklenmedik
biçimlerde yan yana getirilişi ya da formlar�n muğlakl�ğ�, çifte
anlam taş�malar�, ayn� zamanda cinsellikle ilgili olarak, karabasan
ya da rüya gibi de yorumlanabilirdi.

Breton, Picasso’nun sanat�n� her zaman desteklemişti, ama
Picasso gerçeküstücü ak�ma kat�lmay� düşünmedi. Yine de, ger-
çeküstücülerin kitaplar�na (Breton’unkiler dahil) gravür
bask�lar�n� vermekten mutlu oldu, ayr�ca Picasso’nun yap�tlar�-
n�n fotoğraflar� La Révolution surréaliste ve Minotaure gibi gerçe-
küstücü dergilerde s�k s�k yer ald�. Düşsel imgeler yaratmak üze-
re yola ç�kmasa da, Picasso’nun tablolar� ve çizimleri 1925’ten
itibaren formla ifade yollar�n� araşt�rd�ğ�n� gösterir. Bedenin çe-
şitli bölümlerinin orant�s�zl�ğ� düşüncesini zaten erken dönem
çal�şmalar�nda geliştirmişti, daha sonra biçimleri bozarak bu dü-
şünceyi güçlendirdi ve tablolar�ndaki renkler ile gerçek yüzeyle-
ri şaş�rt�c� bir etki yaratmak üzere kulland�. Sevgilisi Marie-
Thérèse Walter’� Dinard kumsal�nda gösteren 1929 tarihli tablo-
lar� (bkz. kat. 64), sanatç�n�n genç sevgilisinin arzu dolu bedeni-
ni nas�l uzun ad�mlar atarak topu f�rlatan, kayaya benzer devasa
bir biçime dönüştürdüğünü gösterir. Ancak bu yarat�k, bir ger-
çeküstücünün imgeleminden doğmam�şt�r; Picasso’nun o dö-
nemde kendi resim ve çizimlerinde formun evrilmesi esnas�nda
ortaya ç�kan bir gelişmeyi temsil etmektedir. Ayn� zamanda, şid-
dete (tecavüz ya da boğa güreşi), erotizme ve mitolojik konulara
(özellikle Minotaurus) odaklanan başka sahneler de yaratm�şt�r;
bunlar gerçeküstücülerin konular�yla ilişkilendirilebilir. Ancak
Picasso’ya göre, sadece 1933’teki çizimleri (bkz. kat. 73) doğru-
dan gerçeküstücü ak�mdan etkilenmiştir.

1930’ L A R I N H E Y K E L V E B A S K I L A R I

Picasso, ancak ölümünden sonra yirminci yüzy�l�n en önemli ve
etkili heykelt�raşlar�ndan biri olarak ün kazand�. Oysa ömrü bo-
yunca üç boyutlu işler yapm�ş, figürler yoğurmuş, birleştirmeler
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Res. 10 Picasso, Anne ile çocuk, 1921. 
Museo Picasso, Málaga. Bernard Ruiz-Picasso 
taraf�ndan sergilenmek üzere ödünç verilmiştir. 



yapm�ş, alç� ve seramikle uğraşm�ş, kaynakl� demir ve kesme me-
tallerden heykeller yapm�şt�. 1930’da Paris’in kuzeybat�s�nda,
Gisors yak�nlar�nda sat�n ald�ğ� Château de Boisgeloup’da bir
heykel atölyesi kurdu. Orada ağaçtan figürler yapmaya başlad�
(bkz. kat. 65-67). Çok geçmeden büyük ölçekli alç� başlara dön-
dü, sonra bunlar bronza döküldü (bkz. kat. 70). Bu dönemde
yapt�ğ� kad�n heykellerinin çoğunun esin kaynağ� Marie-
Thérèse’dir. Yağl�boyalar�nda ya da kâğ�t üzerine yapt�ğ� çal�ş-
malarda, Marie-Thérèse’i genellikle ç�plak ve uyurken (bkz. kat.
68-69), ya da erotik ve mitolojik sahnelerde, bazen de 1935’te
doğan çocuklar�yla birlikte betimledi (bkz. kat. 78). 

Picasso ile Olga o y�l resmen boşand�lar; sanatç�n�n bu dö-
nem çal�şmalar�nda kar�s�na yapt�ğ� son göndermeler 1934 tarih-
lidir ve Olga genç, sar�ş�n rakibine öfkeden kudurmuşças�na sal-
d�ran bir canavar olarak resimlenmiştir. 

Picasso, 1930’larda baz� bask� projeleri üzerinde de çal�şt�. Bu
tekniği seviyor, özellikle aside yedirme bask�lar� öteki geleneksel
gravür teknikleriyle kar�şt�r�yor, deneyler yap�yordu. İsviçreli
yay�nc� Albert Skira için yapt�ğ�, Ovid’in Metamorfozlar’�n� ele
alan illüstrasyonlar 1931’de yay�mland�. Ayn� y�l Ambroise 
Vollard da Picasso’nun bir dizi bask�s�n� (1927 tarihli) Balzac’�n 
Le chef d’œuvre inconnu adl� kitab�n�n özel bask�s�nda illüstrasyon
olarak kulland� (bkz. kat. 60). Ard�ndan yüz adet gravür siparişi
geldi, bunlar�n çoğunun konusu “atölyesinde çal�şan heykelt�-

raş”t� (bkz. kat. 71-72, 74) ve 1939’da Suite Vollard ad�yla yay�m-
land�lar. Savaştan sonra sanatç� bask� faaliyetlerine büyük bir coş-
kuyla yeniden başlayacak, taşbask�lar ve gravürler de 
yapacakt�.

İS P A N Y A İÇ S A V A ŞI V E İK İN C İ D Ü N Y A S A V A ŞI

1930’lar�n baş�nda, Picasso’nun doğduğu ülke olan İspanya’da
diktatör Miguel Primo de Rivera devrildi. Kral XIII. Alfonso
tahttan inmek zorunda kald� ve cumhuriyet kuruldu. Ne var ki
gericiler güçlüydü; diktatörün oğlu José Antonio’nun önderli-
ğinde sağc� İspanyol Falanj partisi taraftar say�s�n� artt�rd�. Cum-
huriyetçilere karş� yürüttükleri muhalefet, 1936’da iç savaş�n
patlamas�na neden oldu. Picasso, siyasi eylemlere asla kat�lmasa
da, İspanya İç Savaş�’nda cumhuriyetçilerden yana olduğunu
aç�kça ilan etti. Gerçi Fransa’da oturuyordu, ama cumhuriyetçi-
ler 1936’da ona Prado Müzesi Müdürü unvan�n� verdiler, o da
Milliyetçiler iktidarda bulunduğu müddetçe (savaş� onlar kazan-
m�şt�), bu unvan� gururla taş�makta �srar etti. Cumhuriyetçileri
desteklemek için birkaç yap�t üretti. Bunlardan en önemlisi, Al-
man uçaklar�n�n May�s 1937’de bombalad�ğ� Bask başkentinden
etkilenerek yapt�ğ� duvar resmi büyüklüğündeki Guernica’d�r
(res. 11). Bu çal�şma, o y�l yaz aylar�nda düzenlenen Paris Dünya
Fuar�’ndaki İspanya pavyonunda yer ald�.

Picasso bu muazzam tuvali, yeni sevgilisi Dora Maar’�n
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Res. 11 Picasso, Guernica, 1937. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid.



Paris’te, Grands Augustins sokağ�ndaki bir binan�n çat� kat�nda
bulduğu atölyede çal�şm�şt�. Dora Maar, atölyeye kendi fotoğraf
ekipman�n� da yerleştirmiş, hem sanatç�ya çal�şmalar�nda yard�m
etmiş, hem de tablonun yap�l�ş�n� fotoğraflam�şt�. Tablodaki
siyah beyaz palet seçimi ve kompozisyonda bir ampulün bir tür
sönük İspanya güneşi gibi yer al�ş�, baz� bak�mlardan fotoğrafla
ilişkilendirilebilir. Guernica’daki imgeler –boynuzlanm�ş at, yer-
de yatan asker, ölü çocuklar�n� taş�yarak hayk�ran analar (s�ra-
s�yla boğa güreşini, savaş� ve masum kurbanlar� temsil ederler),
yaşam�n beyhude yere yok edilişini lanetlemek üzere kullan�l-
m�şt�r; İspanya’n�n simgesi boğa, ayn� zamanda görünmeyen sal-
d�rgan�, yani Faşizmi yenme umudunu temsil eder.

İç Savaş 1939’da sona erdiğinde, Picasso art�k siyasi bir sür-
gündü (İspanya’ya son olarak 1934’te ailesini görmeye gitmişti).
Üstelik cumhuriyetçilerin saf�nda yer ald�ğ� için, 1940’ta Alman-
lar Fransa’y� işgal ettiğinde, zor durumda kald�. Ne de olsa 
Guernica Milliyetçi karş�t� olduğu kadar, Alman karş�t� da olan
bir tabloydu. Fransa kimsenin ummad�ğ� kadar çabuk düşmüştü,
bu yüzden birçok Frans�z ve yabanc�, kaçmak ümidiyle limanla-
ra ak�n etmişti. Picasso, Eylül 1939’da Dora ile birlikte Atlas ok-
yanusu k�y�s�nda, Bordeaux yak�nlar�ndaki Royan’a gitti. Mari-
e-Thérèse ile k�z� Maya’y� daha önceden oraya göndermişti.
Royan’da Fransa’dan kaçma mümkündü, nitekim galerici Paul

Rosenberg gibi baz� kişiler, böylece ABD’de yeni bir hayata baş-
lad�lar. Ama Picasso kald�. Koyun başlar�ndan (köpeğini besle-
mek için al�yordu bunlar�) yapt�ğ�, Goya’y� hat�rlatan natür-
mortlar, savaş�n dehşetini ve yoksunluklar�n� herhangi bir savaş
sahnesi kadar güçlü betimler. Dora ile Picasso 1940 yaz�n�n son-
lar�nda işgal alt�ndaki Paris’e döndüklerinde, sanatç�n�n arkadaş
çevresi, gündelik yaşamlar� ve çal�şma koşullar� yine değişecekti.

İşgal döneminde sanatç�, Grands Augustins sokağ�ndaki
büyük atölyesinde kald�. Tehlikeye rağmen kap�s� daima, İspan-
yol olsun olmas�n, tüm mültecilere aç�kt�, bunlardan birçoğu dö-
nem dönem atölyede kalacakt�. Picasso ve Dora, Paris’te kalan
entelektüeller ve sanatç�larla görüşüyorlard�, ne var ki sanatç�n�n
baz� arkadaşlar�, örneğin Yahudi şair Max Jacob ve gerçeküstücü
yazar Robert Desnos, toplama kamplar�nda öldüler. Art�k Picasso,
neredeyse atölyesinden ç�kmadan çal�ş�yordu. Bu dönemin kas-
vetli iç mekân tablolar�, biçimi şiddetle çarp�t�lm�ş ç�plaklar, Do-
ra’dan esinlenerek yapm�ş olduğu resimlerdeki oturan kad�nlar�n
kafatas�na benzeyen başlar� (bkz. kat. 89), savaş�n s�k�nt�l� atmos-
ferini ve yoksunluklar�n� ifade eder. Paris’in 1944’te kurtuluşun-
dan sonra, ayn� y�l Picasso yap�tlar�n� Salon d’Automne’da sergi-
leyerek Frans�zlar� irkiltmişti. Komünist Parti’ye girme karar�n�
aç�klamas� da, galerilerde sanatç�ya karş� gösteriler yap�lmas�na
yol açt�.
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Res. 12 Picasso, Bar�ş, 1952. Musée National Picasso, Vallauris.



1946’da altm�ş beş yaş�na giren Picasso’nun sanat�ndaki dür-
tü siyaset değildi. Komünistlerin saf�nda yer al�ş�n�n nedeni (siya-
sette fiilen çal�şan dostlar� teşvik etmişti onu) özellikle de yurdu
İspanya’daki Faşizme karş� ç�k�ş�, savaştan sonra toplumun iyiye
doğru gideceğine inanc�yd�. Sonraki birkaç y�l boyunca yapt�ğ�
çal�şmalar, örneğin Vallauris’deki ortaçağ şapelinin duvarlar� için
yapt�ğ� Savaş ve bar�ş (1952) (res. 12) ad�n� verdiği panolar, sanat�
siyasi amaçlar için kullan�ş�n�n bir yans�mas�d�r. Yine de, herhan-
gi bir kompozisyon hakk�ndaki karar�n�n as�l güdüsü her zaman
kendi sanat�yd�. (Guernica’n�n ilk taslaklar� bile atölyesindeki sa-
natç� temas�na odaklanm�şt�.) Savaş ve bar�ş panolar�n�n herbirin-
deki mesaj evrensel olsa da, figürlerde kişisel göndermeler s�kça
yer alm�şt�: Bar�ş’taki kanatl� at Parade’daki perdede (res. 8) yer
alan sirk at�n� çağr�şt�r�r, soldaki kaval çalan adam sanatç�n�n 
Antibes’de betimlediği mitolojik konulardan esinlenmiştir,
sağdaki grup da kompozisyon olarak kendi ailesini betimlediği
tablolara benzemektedir (bkz. kat. 116).

A K D E N İZ ’ E D Ö N Ü Ş

Picasso, s�k s�k Akdeniz k�y�lar�nda tatil yapard�. Picasso’nun taş-
bask� ve seramik dahil çeşitli tekniklerle çal�şmaya yeni bir coş-
kuyla yaklaşmas�na neden, savaş�n ard�ndan y�llar sonra tekrar
taş�nd�ğ� bu k�y�larda kendini bir sanatç� olarak yeniden doğmuş
hissetmesidir. 1947’den itibaren Vallauris’deki Madoura seramik
imalathanesindeki ustalarla, özellikle de Jules Agard’la çal�şmak-
tan büyük zevk alm�şt�; Agard sanatç�n�n talimat�na göre sera-
mikleri f�r�nlard�. Picasso özgürce seramik çal�ş�yor, bezeme ile
form aras�ndaki, iki ile üç boyut aras�ndaki, ve antik sanatla 
doğrudan bağlant� sağlayan konular ile malzeme aras�ndaki iliş-
kileri irdeleyen denemeler yap�yordu. Say�s�z özgün seramiğinin 
Cahiers d’Art (1948) ve Verve (1951) dergilerinde (res. 13) yay�m-
lanmas�, kamuoyuna Picasso’nun yarat�c�l�ğ�n�n bir başka
yönünü gösterdi, 1950’lerin baş�nda Japonya, İtalya ve Türkiye
dahil dünyan�n her köşesinden gelen seramikçilerin ak�n�na uğ-
rad� (bkz. bu katalogda Abidin Dino’nun an�lar�).

Picasso’nun savaş sonras� y�llarda çeşitli malzemelerle yapt�ğ�
say�s�z çal�şmas�, ressam Françoise Gilot ile iki çocuğunda buldu-
ğu aile mutluluğunu yans�t�r (bkz. kat. 106-107). Vakitlerinin
çoğu La Galloise ad�yla an�lan, Picasso’nun 1948’de Vallauris’de
sat�n ald�ğ� evde geçiyordu. Şehir d�ş�ndaki bu villa gerçek bir
atölye kurabilecek kadar büyük değildi, bu yüzden sanatç� eski
bir parfüm imalathanesi olan Le Fournas’y� da sat�n alarak say�la-
r� gitgide artan özgün seramiklerini depolayabildi ve heykel
çal�şmalar�n� sürdürebilme imkan�n� buldu. F�r�nlanm�ş çeşitli
seramikleri, hurda metal parçalar�n�, hatta çocuklar�n�n oyun-

caklar�n� kullanarak natürmortlar (kat. 108-109), figürler, hay-
vanlar yaratt�. Ünlü Keçi heykelinde (1950; Musée Picasso, Paris)
hayvan�n karn� için bir sepet ve memeleri için seramik süt testile-
ri kullanm�şt�. 1953’e gelindiğinde, Picasso’nun Gilot ile ilişkisi
bozulmuştu; Gilot, onu terk ederek, çocuklarla birlikte Paris’e
döndü. Picasso’nun yak�n arkadaş� Michel Leiris, Picasso’nun
ertesi k�ş mevsiminde La Galloise’da yaln�zken yapt�ğ� “atölyesinde
çal�şan sanatç�/palyaço ile genç modeli” çizimlerinin (bkz. kat
113-115), sanatç�n�n cehennem gibi geçen bir döneminin kayd�
olduğunu anlat�r.

P İC A S S O V E S A N A T T A R İH İ

Picasso, 1954 y�l�n�n sonlar�nda eski ustalar�n başyap�tlar�n� temel
alan bir dizi tabloya başlad�. Oryantalist bir ressama poz veren
kad�nlar�n resimlendiği Delacroix’n�n Cezayirli kad�nlar tablosu,
Leiris’in işaret ettiği gibi, Picasso’nun “atölyesindeki sanatç�”
kompozisyonlar�yla bağlant�l�d�r. Yaklaş�k iki ay içinde Picasso,
Delacroix’n�n tablosunu temel alan on beş yağl�boya tablonun
yan� s�ra taşbask�lar, gravürler ve çizimler yapt�. Sondan bir ön-
ceki tuval olan Delacroix’dan Cezayirli kad�nlar’da (res. 14), Picas-
so ikisi beyaz olarak betimlenmiş ç�plak figürlerin ölçekleri ve
ilişkileriyle oynar. Sadece soldaki oturan kad�n�n kostümündeki
renkler Delacroix’n�nki gibi s�cak ve egzotiktir. Picasso, sağda
uzanm�ş ç�plağ�n çevresindeki uzam� farkl� renk düzlemleriyle
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Res. 13 Picasso,
Keçi, 1950, 
Le Fournas’daki
atölyesinde; Verve’de
yay�mlanm�şt�r
(1951).



hareketlendirir, ortadaki aç�k yeşil de d�şar� ç�kan hizmetkâr� iz-
ler. Picasso’ya göre, o anda bu kompozisyona özellikle ilgi duy-
mas�n�n sebebi, Delacroix’n�n tablosunda, sağda oturan Cezayir-
li kad�n�n, 1952’de Madoura çömlek imalathanesinde tan�şt�ğ�,
daha sonra da ikinci kar�s� olacak olan, koyu renk saçl� Jacqueline
Roque Hutin’e benzemesiydi. Jacqueline’in çarp�c� hatlar� saye-
sinde, Picasso onu, Türk kostümü giymiş Jacqueline (s. 45) gibi çal�ş-
malar�nda Doğulu bir görünüm içinde resimlemiş, ya da onu ağ-
layan Madonna, Rembrandt’�n Saskia’s�, ya da Degas’n�n edep-
sizce kendini sergileyen fahişeleri gibi giydirebilmişti. 

Picasso’nun sanat tarihi içindeki önemli konumunun fark�na
varmas�, son y�llar�ndaki çal�şmalar�nda etkili olmuştur. Dela-
croix tablolar�ndan sonra, Velázquez’in Las meninas (1957) tablo-
sunu temel alan bir dizi tuval, Manet’nin Déjeuner sur l’herbe
(1960-62) yap�t�yla ilişkili tablolar, çizimler, seramikler ve hey-
keller gerçekleştirmişti. Başka kompozisyonlar�nda da El Greco,
Cranach, Rembrandt, Raphael ve Goya’n�n yap�tlar�na gönder-
meler vard�r. Yazar Hélène Parmelin, Picasso’nun, “bütün res-
samlar�n onunla birlikte atölyede olduğunu” iddia ettiğini akta-
r�r: “Daha doğrusu arkas�ndalarm�ş. Onu seyrediyorlarm�ş. Bu-
günün, dünün ressamlar�. Las meninas’� yapt�ğ� s�rada Velázquez
yan�ndan hiç ayr�lmam�ş. Cezayirli kad�nlar üzerinde çal�ş�rken
Delacroix onu hep seyretmiş. Delacroix’n�n ne düşündüğünü
merak etmiş. Acaba memnun muymuş, yoksa değil miymiş.”
(Parmelin 1969, 40)

ŞA İR V E O Y U N Y A Z A R I P İC A S S O

1930’lar�n ortas�ndan yaşam�n�n sonuna kadar Picasso, renklere,
tablolar�yla ilişkilendirilebilen imgelere (bkz. kat. 76) ve baş�n-
dan geçen olaylara ilişkin serbest şiirler yazd�. Birkaç da oyun
yazm�şt� (oldukça anarşik yap�lar�ndan ötürü sahnelenmeleri
zordu): Kuyruğa yakalanan arzu (1941), Dört küçük k�z (1947-48)
ve Kont Orgaz’�n cenazesi (1957). Ad� El Greco’nun Toledo’daki
ünlü tablosundan esinlenerek verilen Kont Orgaz’�n cenazesi adl�
kitab� yay�mland�ğ�nda, içine bas�ls�n diye on iki bask� yapt�
(1966-67). Oyun, genelde bütün son dönem yap�tlar� gibi, genç-
liğinin İspanya’s�n� çağr�şt�r�r. Metinde boğa güreşçisi Minuni
gibi, Picasso’nun geçmişindeki gerçek kişiler yer al�r, İspanyol
ressamlar� Velázquez (Kont Orgaz’�n cenazesi’nde, Menina’lar ya-
takta oynar), Goya (o da bir bask� ustas�d�r) ve El Greco’ya da
göndermeler vard�r. Metindeki h�zl� konuşmalar, bazen flamen-
konun derinlerdeki ritmini hissettirir. Picasso ömrünün sonuna
doğru, espirileri aras�nda, resimle de uğraşm�ş bir şair olarak
hat�rlanacağ�n� söylemiştir.

J A C Q U E L I N E D Ö N E M I

Picasso, 1955’te Cannes’a tepeden bakan büyük La Californie
villas�n� sat�n ald� ve orada resim, bask�, heykel ve seramik atöl-
yelerini kurdu. Beslemeye bay�ld�ğ� keçi, köpek, kedi ve güver-
cinlerin atölye ve bahçede diledikleri gibi dolaşmalar�na izin veri-
yor, böylece bu hayvanlar resmedilmiş ya da heykelleri yap�lm�ş
öteki benlikleriyle bir arada oluyorlard�. Sanatç� yetmişlerindey-
di, büyük bir üne sahipti. Jacqueline’le birlikte La Californie’de
fotoğrafç�lar, galericiler, yard�m isteyenler ve elbette dostla-
r�ndan oluşan ziyaretçileri ağ�rlard� (bkz. bu katalogda John
Richardson’�n an�lar�). Ama çal�şma vakti geldiğinde atölyesine
kaçar, günlerce, haftalarca yaln�z baş�na çal�ş�r, Jacqueline’den
başka kimseyi görmezdi. 

Yak�nlardaki inşaat, Picasso’nun Cannes’daki özel hayat�n�
tehdit ettiğinde, Cézanne’�n dağ�, Sainte-Victoire’�n yamaçlar�n-
daki Vauvenargues şatosunu sat�n ald�. (Picasso 1973’te öldü-
ğünde, hiçbir zaman as�l ikametgâh� olmad�ğ� halde, Vauvenar-
gues’a gömülecekti.) 

Jacqueline’le 1961’de evlenip, o y�l Picasso’nun son atölyesi
ve evi olan Mougins’deki Notre-Dame-de-Vie’ye taş�nd�lar. Ya-
şam�n�n son on y�l�nda, endüstriyel seramik karo parçalar� ve
kesme metallerle yapt�ğ� yenilikçi heykellerinde hep kar�s�n� be-
timledi (bkz. kat. 123). Jacqueline, sanatç�n�n tablolar�nda, çizim
ve bask�lar�nda çeşit çeşit kimlikler alt�nda görünüyordu: atölye-
de Ingres ya da Manet’vari bir model, Arkadia’da kaval çalanla-
r�n yan�ndaki ç�plak nympha, Goya’n�n bir tablosundan f�rlam�ş
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Res. 14 Picasso, Delacroix’dan Cezayirli kad�nlar (versiyon ‘N’), 13 Şubat
1955. Mildred Lane Kemper Art Museum, Washington University, 
St. Louis, Missouri. 



olabilecek bir İspanyol güzeli, ya da bir Etrüsk mezar taş�nda 
sanatç�n�n eşi (kat. 130).

P İC A S S O ’ N U N T H E A T R U M M U N D İ’ S İ

Ömrünün sonuna doğru Picasso, kendi dünyas�n�n dramlar�n� ve
gizemlerini oynamalar� için, yine kendi yaşam� ve yap�tlar�ndan
seçtiği baz� oyuncular� bir araya getirmişti. Bunlar, son y�llar�n-
da esas olarak enerjisinin büyük bölümünü adad�ğ� çizim ve bask�
dizilerinde teker teker ortaya ç�k�yordu. Bu tiyatro kumpanya-
s�nda eski dostlar� ve sevgilileri vard�: söz gelimi Barselona’daki
arkadaşlar� ve çocukluk aşk�, çok iyi ata binen Rosita’n�n yan� s�ra
edebiyat ve sanattan derlediği figürler. Silahşorlar, İspanyol asil-
zadeleri ve akrobatlar, Ingres’in Türk hamam�’ndan ve Degas’n�n
genelevlerinden ç�km�ş kad�nlarla bir aradad�r. Ailesi, özellikle
de kar�s� Jacqueline ve babas� da s�k s�k görünür, Picasso’nun ev-
reninde çeşitli roller üstlenirler. Kompozisyonlar�nda betimle-
mek üzere nas�l Minotaurus efsaneleri yaratt�ysa (bkz. kat. 82),
karakterlerinin de sirklerde, İspanya manzaralar�nda ve sanatç�-
n�n atölyesinde serüven peşinde koşmas�na izin verir. 

Picasso kendi edebiyat�n� yaratmaya bay�l�r, resme başlad�-
ğ�nda öykülerinin nereye varacağ�n� asla önceden kestiremezdi.
Mougins’deki eski bir ekmek f�r�n�nda matbaa kuran bask� usta-
lar� Aldo ve Piero Crommelynck’le işbirliği sonucunda ortaya
ç�kan bask�lar, yarat�c�s�n�n yaş�na meydan okuyordu. 1968’de
sadece alt� haftada ürettiği 347 gravürden oluşan dizinin odağ�n-
da Celestina (İspanyol edebiyat�n�n muhabbet tellal�) ile ata bin-
miş gösterişli beyefendiler gibi İspanyol karakterler vard� (res.

15). Ayn� dizinin bir bölümü Raphael’in sanatç� ve modelini be-
timlediği La fornarina tablosunun çeşitlemelerinden oluşuyordu;
Picasso tabloda bir röntgenciydi (baz� versiyonlarda Papa ya da
kral kimliğine de bürünmüştü), seyrettiği cinsel eylemi ise sanat
yapma eyleminin yarat�c�l�ğ�yla özdeşleştirmişti. Esas olarak 
atölyesindeki sanatç� temas�na odaklanan 156 gravürlük bir 
başka dizi, 1971-72’de Picasso doksan yaş�ndayken üretilmişti. 
Fotoğrafç� Edward Quinn o s�rada Picasso’yu ziyaret ettiğinde, 
sanatç� soğuk kaz�ma tekniğinde çal�şma yaparken fotoğraflar�-
n�n çekilmesinde �srar etmişti, çünkü o yaşta bile eline ne kadar
hâkim olduğunu göstermek istiyordu. Picasso gravür üzerinde 
çal�şman�n yan� s�ra, eskiz defterlerini ve kâğ�t tomarlar�n� da 
çizimlerle dolduruyordu; sonsuz çeşitlemelerle çizgi ve biçimi
araşt�ran, yaşl� bir sanatç�n�n an�lar�n� ve kayg�lar�n� yans�tan
çizimlerdi bunlar.

S O N T A B L O L A R

Picasso’nun son tablolar�nda, sanki yaşamak için sanat yapmaya
devam etmek ihtiyac�ndaym�şcas�na bir telaş içinde olduğu görü-
lür. Sanatç�, baz�lar� çok büyük olan çeşitli boyutlarda tablolar
üzerinde çal�şm�ş, her biri bittiğinde üzerlerine say� ve tarih at-
m�şt�. Ayn� gün bir kompozisyonun üç ya da dört versiyonunu
yapt�ğ� oluyordu. Bunlardan 201 tabloyu (1970-72 tarihli) Avig-
non’da, Palais de Papes’da sergilenmek üzere seçti; yaşam�n ne
garip bir cilvesidir ki sergi ölümünden birkaç hafta sonra, 23 Ma-
y�s 1973’te aç�ld�. Sergi çok kişi taraf�ndan ziyaret edilmişti, eleş-
tirmenlerin tepkisi ise düşmanca olmasa da, ihtiyatl�yd�. Bir eleş-
tirmenin vard�ğ� hüküm şöyleydi: “Ölümü bekleyen yaşl� bir ç�l-
g�n�n tutars�z karalamalar�.” Diğerleri şaşk�nd�. Şövalyeler, aş�k-
lar ve ressamlar� gösteren serbestçe çal�ş�lm�ş bu kompozisyonla-
ra ne demeliydi? Oysa dönüp bakt�ğ�m�zda, Picasso’nun son ça-
l�şmalar�ndaki özgürce yaklaş�m�n, 1960’lar�n sanat�ndaki geliş-
melerle birçok ortak yan� olduğunu görürüz. Picasso’nun son
dönem çal�şmalar�, “bütün zenginlikleri, yenilikleri, cüretkarl�ğ�,
çağdaş sanat ortam�yla bağlant�l� olarak görülebilir. Avignon’da-
ki Picasso ‘sürgündeki modern sanat�n Papas�’yd�’.” (Bernadac
1988, 91) Gerçekten de, bütün bir yaşam boyu neredeyse hiç
durmadan sanat yaparak, Picasso çocukluk rüyas�n� gerçekleştir-
mişti. Başar�lar� hakk�nda hüküm vermeyi ise ard�nda kalanlara
b�rakt�: “Başkalar� özyaşamöykülerini yazar, ben resim yapar�m.
Bitmiş olsa da olmasa da, tablolar�m günlüğümün sayfalar�d�r,
böyle olduklar� için değerlidirler. Gelecek, tercih ettiği sayfalar�
seçecektir. Seçmek bana düşmez.” (Picasso’dan aktaran Quinn
1987, 328)
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Res. 15 Picasso, Suite 347’den gravür, 16 May�s 1968. Museu Picasso,
Barselona.



Picasso, Oturan yeşil elbiseli kad�n, 11 Şubat 1961. Özel koleksiyon (kat. 122).



Picasso biyografisti John Richardson (d. 1924), sanatç�n�n hem yak�n
arkadaş�, hem de 1950-60 y�llar� aras�nda güney Fransa’da komşusu idi.
Aşağ�daki makale, Picasso’nun sekseninci yaş gününden (25 Ekim
1961) hemen sonra yaz�lm�şt�. Sanatç�n�n en yak�n çevresini oluşturan
kad�nlar ve dostlar�yla ilişkileri, atölye yaşam�, sanata, ve özellikle de
kendi işlerine bak�ş�n�n ayr�nt�lar�yla dolu bu capcanl� metin, yirminci
yüzy�l�n en büyük sanatç�s�n�n düşüncelerini ve kişiliğini anlayabilmemiz
için çok önemli. Richardson’un ilk kez Londra’da, The Observer
gazetesinde yay�nlanm�ş (21 ve 28 Ekim 1962) olan aşağ�daki iki 
bölümlük makalesi, bu sergi için yeniden gözden geçirilmiştir.

Picasso’nun hemen hemen tüm çal�şmalar�, gündelik yaşam�-
n�n etkileriyle ortaya ç�km�şt�r. Bu nedenle bunca canl� ve

güçlü, bunca insanidir; yine bu nedenle yaşam�n�n en küçük ay-
r�nt�lar�n�n bile önemi vard�r. Örneğin, Minotaurus’un bir evden
y�ğ�nla eşya kaç�rmas�n� karamsar bir biçimde resmetmişse, ne-
deni ilk kar�s� Olga’n�n onu, boşand�klar� takdirde mülklerin
yar�s�n� almakla tehdit etmesidir. Eğer çocuklar�n�n portrelerini
yapm�şsa, birlikte tatil geçirdikleri anlaş�l�r. Bir dizi Anne ve 
çocuğu tablosu yapm�şsa, yaşam�ndaki kad�nlardan ya da çevresin-
dekilerden birinin bebeği olmuştur. Radyatör resmetmişse, üşü-
yordur. Ayn� şekilde, yeni bir dost, yeni bir ev, bir köpek ya da
bir mobilya, üslubundaki, temalar�ndaki ya da konular�ndaki de-
ğişime yans�r.

Biyografisi için notlar almaya başlayana kadar, özel yaşam�-
n�n Picasso’nun çal�şmalar�na neredeyse birebir yans�d�ğ�n� tam
olarak kavrayamam�şt�m. Bir kad�n baş�n�n kimliğini sormuştum
ona. Bu bir sorun, demişti. Aç�klamas�na göre, resmi 1936-
1937’de, on y�ld�r sevgilisi olan Marie-Thérèse Walter ile ilişkisi
bitmek üzereyken ve Dora Maar’la ilişkisi başlad�ğ� s�rada yap-
m�şt�; dolay�s�yla yeni sevgilisinin yüz hatlar� eskisinin üstüne
binmişti. “Resimlerime bak�p da, yerini bir başkas�n�n ald�ğ�n�
görmek, k�za kimbilir ne korkunç gelmiştir!” Bir ya da iki y�l son-
ra yapt�ğ�, biçimi özellikle bozulmuş baz� başlar� sorduğumda,

Picasso o s�rada Kasbek adl� bir Afgan taz�s� edindiğini anlatt�.
Sevgilisi Dora’y� bu yeni taz� gibi düşünmeye başlam�ş, sonuçta
Kasbek’in uzun burnunu ve sark�k kulaklar�n� Dora’n�n baş�yla
kaynaşt�rm�şt�.

Picasso’nun ikinci kar�s� Jacqueline Roque’a duyduğu aşk�n
aşamalar�n� yans�tan portrelerin alt�nda bambaşka bir hikâye ya-
tar. Jacqueline’le tan�şt�ktan hemen sonra Picasso’yu ziyaret etti-
ğimi, kar�s�n�n ilk portrelerini gördüğümü hat�rl�yorum. İlk ba-
k�şta, tuvaldeki çarp�c� imgeyi Jacqueline’in ağ�rbaşl� görünümüy-
le bağdaşt�rmakta zorland�m. Ama zaman geçtikçe, Jacqueline
hem fiziksel, hem de psikolojik olarak bu portrelere benzemeye
başlad�, hatta benzerlik sürdü, bazen ötesine bile geçti.

Picasso, olaylar�n nas�l bir gelişme göstereceğini öngörme ye-
tisine sahip olduğunun bilincindedir. Bir keresinde bana bir pey-
gamber olduğunu, Jacqueline’in arada bir de olsa hastalanacağ�n�
ac�l�, hummal� portrelerle adeta haber verdiğini anlatm�şt�. “Tu-
haf değil mi?” demişti, “o hastaland�ğ� anda, öyle resimler yap�-
yorum ki, adeta iyileşmiş görünüyor. Anlam�yorum. Olaylar�n
hep önündeyim sanki.” Burada belirtmediği ise, Jacqueline’in du-
yarl�, etki alt�nda kalan bir kad�n olduğu ve genellikle tuvaldeki
imgede ima edilen kişiliğe büründüğüdür.

Picasso sağl�ğ�na çok dikkat eder; seksen yaş�nda olduğu hal-
de, yirmi yaş gençmişçesine fiziğini koruyabilmiş olabilmesi, bel-
ki bu yüzdendir. Doktoru onu her hafta baştan aşağ� muayene
eder. “Matisse’in de doktoruydu,” diye aç�kl�yor Picasso, “ama bu
beni neden rahatlat�yor, onu bilmiyorum.” Homeopatiye, yani
fazla miktarda verildiğinde bir hastal�ğa yol açabilecek maddeler-
den azar azar almak suretiyle tedavi yöntemine inan�yor, bütün o
damlalar� ve minicik haplar� alma merasimini sevdiğini söylüyor.
Geçen k�ş her gün dişçiye gitti. Aylar boyu, bütün dostlar�na ay-
n� şekilde “Saat on ikide dişçinin kap�s�nda buluşal�m” dedi. 

Bir gün tam vaktinde dişçinin kap�s�ndayd�m. Bir de bakt�m
ki, Picasso ile Jacqueline Cannes’�n ana caddesi olan rue d’An-
tibes’de bekliyorlar. Elektrikçilerin grevi yüzünden elektrikler
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kesik ve diş oyma aleti çal�şm�yormuş. Ancak, Picasso’ya bu
olaydan önce iğne yap�lm�ş olduğu için, sokakta durmuş, duvara
vuruyor, uyuşmuş yanağ�n� çimdikliyordu. “İkisi de taş,” diye
homurdand�. Ayn� saatte randevu verdiği bir başka arkadaş�
geciktiğinden, on dakika boyunca sokağ�n köşesinde bekledik.
Uyuşmuş çenesini, insan� �s�r�rcas�na esen rüzgâr�, bizi itip kakan
kalabal�ğ� umursamayan Picasso, nerede yemek yiyeceğimizi
tart�ş�yordu. Jacqueline’in önerilerini her zaman olduğu gibi 
tek tek reddetti. Yine her zamanki gibi sonunda ilk önerilene,
Picasso’nun en sevdiği lokantaya, kabul göreceği zaten belli olan
Chez Félix’e gittik.

Öğle yemeğini yerken, bir iki hafta sonraki sekseninci do-
ğum günü hakk�nda konuştuk. Picassolar�n en büyük arzusu,
bütün dostlar�n�n gelebilmesiydi. “Mutlaka gelmelisin –on va
s’amuser comme des gosses,” dedi. “Peki sen de orada olacak m�s�n?”
diye sordum, çünkü daha önceki doğum günlerinde sakland�ğ�n�
hat�rl�yordum. Umutsuzca omuzlar�n� silkti. “Nas�l olmam? Bu
kez başka çarem yok. İnsan yüz yaş�na geldiğinde, bilirsin...” Te-
may� geliştirmeye başlad�: “Picasso, centenaire.” Konuşulan her
şey sanki yüz, iki yüz y�l önce olmuştu; eski dostlar�n�n hepsi bin
yaş�ndayd�. Kendi kendisiyle alay ederek utangaçl�ktan, fazla ün-
lü olmaktan kurtulmak istediğini hissettim. Böylece, yaşlanmaya
ve o yasak konuya, ölüme karş� da savunuyordu kendini.

Burukluk yok bunda. Yeniden güven duymas� için, Picas-
so’nun kendine şöyle bir bakmas� yeterli; saatlerce, gece yar�lar�-
na kadar ç�lg�nca çal�şabilmesi, yaşama iştahla sar�lmas�, hayal
gücünü her zaman yenileyebilmesi, t�ka basa doldurabilmesi...
Çal�şman�n zaman� durdurabileceğine inan�yor sanki. “Yaş
ancak insan yaşland�ğ�nda önem kazan�r,” diyor, “yaş�m iyice
ilerlediğine göre, yirmi yaş�nda say�l�r�m.”

Elektrik grevi sayesinde, dişçiden kurtulduktan sonra, öğle
yemeğinde Picasso geçmişten söz etmişti. “Ne garip değil mi?”
dedi, “baz� insanlar ve uluslar, insana bulaş�yor. Bir süre Diaghilev
balesiyle birlikte çal�şt�ktan sonra bir berber benim Rus olduğu-
mu sand�. Rus gibi kokuyormuşum.” Gençken bir Rus kad�nla
evlenmiş olmas�na rağmen, Rusça bilmediğini söylemişti Picasso,
ama bu dilin müziğini mükemmelen taklit edebiliyordu. Ayn�
şekilde, hiç konuşamad�ğ� İngilizceyi de taklit edebilirdi, hatta
Amerikal� bir koleksiyoncuyla uzun uzun sohbet ettiğini, uydu-
ruk İngilizcesiyle ağz�n�n içinde bir şeyler geveleyerek, adam�
kand�rd�ğ�n� iddia etmişti. “Birbirimizin ne dediği hakk�nda iki-
mizin de en ufak bir fikri yoktu.” 

Son görüşmemizden sonra koluma dövme yapt�rd�ğ�m� fark
edince, kendisi gibi kübist bir ressam olan Georges Braque’�n
ondan s�rt�na büyük bir kübist natürmort yapmas�n� istediğini

anlatt�. “Ama o kadar meşguldük ki bir türlü s�ra ona gelmedi.
S�rt�na bir tane yapay�m m�? New York’ta kendini sat�şa ç�kar�r-
s�n, derini bir Amerikal� koleksiyoncuya sat�p servet kazan�rs�n.”

*   *   *   *

Picasso neşeliyse, İspanyolca ya da Frans�zca konuşan dostlar�
aras�ndaysa, an�lardan iş konuşmalar�na, paradokstan dedikodu-
ya, eski dostu Jean Cocteau hakk�nda h�nz�rca komik hikâyelere
kadar, daldan dala atlanarak sohbet edilir. Onu en fazla büyüle-
yen konu, resim yapman�n ac�lar� ve coşkusudur (bir de insan�n
zaaflar�, özellikle de gülünç yan�). Harika taklit yapar, bir soytar�
kadar şakac�d�r. Teoriden kaçar, nefret eder.

Her şeyi hat�rlar. Çok uzun zaman önce gittiği Londra gün-
lerinin en küçük ayr�nt�lar�n� bile anlatabilir, ya da atölyesine bir
önceki gelişinizde tam olarak hangi resimleri beğendiğinizi
an�msar. İnsanlar ve mekânlar, hem kendi işleri, hem de sağ ya da
ölmüş başka sanatç�lar�nkine dair görsel belleği insan� şaş�rtacak
kadar güçlüdür. Bu bak�mdan, herhangi bir bilim adam�yla aş�k
atabilir; hatta baz�lar�na göre, zaman�m�z�n en bilgili ve en yara-
t�c� sanat tarihçisidir.

Çağdaş sanatç�lar hakk�nda söz ederken ihtiyatl�d�r. Nadiren,
dinleyenlere güveniyorsa, modern sanat hakk�nda insan�n tüyle-
rini diken diken eden bir dobral�kla konuşur. Bir ara laf aç�ld�-
ğ�nda, New York’un yeni-Dadac�lar� için şöyle demişti: “Hep
ayn� şey; sadece paketin kâğ�d�n� değiştirmişler.” Çoğunu be-
ğenmese de, bir sanatç�n�n çal�şmalar�n�, b�rak�n sözle sald�rmak,
fazla eleştirmeyecek kadar merhametlidir. Son zamanlarda Picas-
so’nun aşağ�lad�ğ�n� duyduğum tek ressam Chagall’dir. “Dün
öğle yemeğine geldi,” demişti, “utanmadan resimlerimizi değiş
tokuş etmeyi önerdi.” Miro ve Giacometti, Picasso’nun sayg�
duyduğu yaşayan sanatç�lardan ikisidir (Jean Genet’nin Giaco-
metti hakk�ndaki denemesinin türün en iyilerinden biri olduğu-
nu düşünüyor). Çok sevdiği bir başka sanatç�, görece figüratif re-
simleri olan Balthus’tur. Picasso, Balthus’un çevresindekilere
benzemediğini ve kendisini eğlendirdiğini söylüyor. 

Picasso’nun bir zamanlar çok yak�n olduğu Braque hakk�n-
daki duygular� daha karmaş�kt�r. Sanatsal aç�dan ayr� yollara
kaymalar�na ve birbirlerini pek ender görmelerine karş�n, Picasso
sürekli eski dostunu sorar. Oysa s�k s�k gördüğüm Braque, 
Picasso’yu sormaz. “La Californie’ye [Picasso’nun Cannes yak�-
n�ndaki villas�] taş�nd�ğ�mda, Braque’a üst kat� teklif ettim,” de-
mişti Picasso, “ama hiç ilgilenmedi. Şimdi de dünyan�n bu köşe-
sine geldiğinde resimlerini satan adam�n evinde kal�yor.” Picas-
so, o adamdan nefret ediyor. Braque k�sa bir zaman önce adam�
La Californie’ye getirdiğinde, galerici gördüğü her şeyi, hatta
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masalar�n alt�n�n fotoğraf�n� çekmiş. “Ama makineye film koy-
may� unutmuş,” diyerek kahkahalarla gülmüştü Picasso.

Matisse’i tart�şmay� da sever. Bir gece, Aix-en-Provence ya-
k�nlar�ndaki on yedinci yüzy�l şatosu Vauvenargues’de, Picasso
bana Matisse’lerini gösteriyordu: İsviçre’de yapt�ğ�, fauve döne-
mi öncesi manzaralara, 1912 tarihli harika bir portakall� natür-
morta, daha sonraki çal�şmalar�ndan birkaç�na bakarken s�ra
Matisse’in k�z� Marguerite’in 1907’de yap�lm�ş ve son derece
sade çizgileri olan bir portresine geldi. İki sanatç�n�n tan�şmala-
r�ndan pek de uzun bir süre geçmeden, 1908’de, resim değiş
tokuşu yapt�klar�nda Picasso bu resmi seçmişti.

“O s�rada herkes bizim s�rf kötülük olsun diye, özellikle bir-
birimizin kötü resimlerinden örnekler seçtiğimizi düşünmüştü,”
dedi Picasso. “Saçma! O zaman bu resmin çok önemli olduğunu
düşünmüştüm, hâlâ öyle düşünüyorum. Eleştirmenler durmadan

Matisse’in eserlerine şunun ya da bunun etkisinden söz ediyorlar.
Eh, bu tabloyu yaparken, henüz resim yapmaya başlayan çocuk-
lar�ndan etkilenmiş. Naiv çizgileri Matisse’i büyülemiş, üslubu-
nun tamamen değişmesine sebep olmuş. Kimse bunu görmüyor,
oysa Matisse’i anlamam�za yarayacak önemli noktalardan biri.”

Matisse’ler Picasso’nun Cannes ile Vauvenargues Şatosu ara-
s�nda bölünmüş muazzam koleksiyonunun küçük bir parças�. Şa-
toyu k�sa bir süre önce, Britanyal� koleksiyoncu Douglas Cooper
ve benim sayemde sat�n ald�. Biz onu yüreklendirdik. Vauve-
nargues’ye son gittiğimde, Picasso beni arka odalardan birine gö-
türüp, gizli depolar�ndan birinden yeni getirilmiş baz� resimler
gösterdi: iki ya da üç küçük Courbet, bir Gauguin, bir Vuillard
portresi, bir Corot figürü ve Le Nain grubundan bir resim. Başka
bir yerlere de birkaç muhteşem Cézanne (bir Château Noir, bir
L’Estaque manzaras� ve bir son dönem suluboyas�), Renoir’�n et-
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li butlu birkaç ç�plağ� ve “Gümrükçü” Rousseau’nun bir grup
başyap�t�n� saklam�şt�.

Tam her şeyi gördüğünüzü düşünürken, Picasso gizli bir ha-
zineyi daha açar. Vauvenargues’de bir gece, bir y�ğ�n resme bak-
t�ktan sonra, bize “özel müzesini” göstermek istediğini söyledi.
Salle des Gardes’a kadar önümüzden yürüdü; buras� taş döşeli
muazzam bir salondu, iki ilkel bölmeden başka birşey yoktu.
Tozlu raflara antik heykeller, Picasso’nun boğa güreşi sahnele-
riyle süslediği çanak çömlek y�ğ�lm�şt�; bir Afrika heykelinin dö-
küm eli, değersiz birtak�m �v�r z�v�r ve baz� eşsiz, kimsenin gör-
mediği bronzlar vard�. “İşte size gerçek bir müze,” dedi Picasso.
İplere as�lm�ş çanak çömlek parçalar�n�n içine t�k�lm�ş iki elektrik
ampulünü gösterdi. “İşte her şeyin böyle sergilenmesini istiyo-
rum. Alfred Barr, New York’taki Modern Sanat Müzesi’ni böy-
le düzenlemeli.”

Picasso, her zaman kendi eserlerinin koleksiyonunu yapm�ş,
hemen hemen k�rk y�l en iyi tablolar�n� ve çizimlerini kendine
ay�rm�şt�. Birkaç y�l önce, belediyenin konutlar dairesi, onu Pa-
ris’teki atölye ve dairesini boşaltmaya zorlay�nca, eşyalar�n�n ço-
ğunu La Californie’ye yollatt�. Hazine değerindeki koleksiyonu
geldiğinde, şans eseri ben de oradayd�m. Baz�lar�na y�llard�r hiç
göz atmad�ğ� altm�ş –yoksa doksan m�yd�?– portföyü kar�şt�r�r-
ken izlememe izin verdi. Neler ç�kmad� neler! Bir portföy on ye-
dinci ya da on sekizinci yüzy�ldan kalma boş kâğ�tlarla doluydu,
Picasso bunlara resim yapmaya bay�l�rd�. Başka birinde, değersiz
broşürlerden başka birşey yoktu. Baz�lar�nda ise, Picasso’nun her
dönemine ait çizimler vard�: Barselona’daki eski arkadaşlar�n�n
portreleri, erotik çizimler, kimsenin görmediği papiers collé’ler ya
da Rus balesi için yapt�ğ� desenlerle dolu eskiz defterleri.

Picasso gitgide heyecanlan�yordu. Sanki başka birinin çal�ş-
malar�na bak�yormuş gibi “Que c’est fort!”[Ne kadar güçlü!] (en
büyük övgüsü buydu) diye hayk�rd�. Bu bak�mdan bana Rimba-
ud’nun ürkütücü sözünü hat�rlat�r: “Je est un autre” [Ben başkas�-
y�m]. Heyecan dolu saatler ak�p gitti, ama bu hazinenin doyas�-
ya tad�n� ç�karmak için haftalar gerekirdi. Picasso’da beni en çok
çarpan, o an yapt�ğ� işe kendini tamamen verebilmesidir. Baykuş
gibi kocaman gözlerine, sanki önündekini o an yiyip yutacakm�ş
gibi yoğun, aç gözlü bir bak�ş yerleşir. Picasso’nun dehas�n�n bir
parças�, bütün yetilerini her ne görüyor, yap�yor ya da söylüyor-
sa ona yoğunlaşt�rabilmesinde yatar.

Picasso bir kitaba bak�yorsa, daha önce hiç kitap görmemiş
gibi bakar; bininci defa imzas�n� at�yorsa bile bu otomatik bir ha-
reket değildir. Daha önce hiç imzalamam�ş gibi dikkatle, sab�rla
atar. Hiçbir şey, düşünmeden ya da dalg�nl�kla yap�lmaz. Bir bar-
dak su içiyorsa, düşünerek, hatta tartarak içer. Bütün eserlerinde

bunu hissetmek mümkündür. Yaşam�nda onu harekete geçiren
güç yoğunlaşmakt�r; şaş�rt�c� belleği ve yoğun dostluklar�n�n
alt�nda bu yatar.

Onu her ortamda gördüm, kâh bir toplulukta, kâh yaln�zken
ya da kumsalda, yatakta, banyoda, ama bu yüksek gerilimin
düğmesi kapal�yken, asla yakalayamad�m. İnsana sinirlilik ya da
huzursuzluk duygusu vermez. Onu iyice tan�d�ğ�n�zda, rahatlar-
s�n�z; �ş�k aç�kken uyumaya benzese de...

*   *   *   *

Picasso’nun demirden bir iradesi vard�r, hem yaşam�nda, hem de
sanat�nda. Onu ziyaret ettiğinizde özgür iradenizden feragat et-
meye haz�r olun. Kendinizi Saint-Tropez ya da Perpignan’da,
boğa güreşinde ya da plajda bulabilirsiniz. Çal�şmalar�n�n gidişa-
t�na göre, ya coşkuludur, ya da karamsar. Size bir y�ğ�n yeni
resmini gösterebilir, ya da hiçbir şey göstermez; kostümlere
bürünebilir, ya da renkli bir kravata ya da taca ihtiyac�n�z oldu-
ğuna karar verip, kâğ�t ve şapka kordonundan bir tane yarat�r,
takman�z� ister. Sizi eğlendirebilir, ya da kayg�land�rabilir, ya da
tekrar çal�şmaya başlayabilmek için gitmenizi istediğini aç�kça
belirtebilir. 

La Californie, Polignac ailesinin yapt�rd�ğ�, eskiden Arnavut-
luk Kraliçesi Geraldine’in oturduğu çok geniş bir belle epoque vil-
lad�r. Cannes’�n hemen d�ş�nda, bir tepeye gizlenmiştir. Ziyaret-
çiler, kap�c�ya kimliklerini kan�tlad�ktan sonra bazen yukar�ya,
Picasso’nun yatak odas�na, Chaplin’vari bir haz�rl�k töreni paro-
disine davet edilirler. Borazanlar çal�yormuş gibi yapar, üstüne
bir tişört geçirir; gömleğini giymeden önce dans eder (bir menü-
et); o gün giyeceklerini törenle ve titizce seçer.

Sapone’un diktiği say�s�z acayip pantolonlar�ndan hangisini
giyecektir? At çulundan olan� m�? Yatay çizgileri olan� m�? Peki
o pantolon, Barbara Bagenal’�n (renkli bir geçmişi olan yaşl� bir
İngiliz han�m) ördüğü rengârenk çoraplara, ya da Jacqueline’den
ödünç ald�ğ� yeleğe uyar m�? Gösteri böylece devam eder. Ama
Picasso karş�s�ndakini tan�yorsa, oyunlar azal�r. Eğer soytar�y�
oynuyorsa, bu, ona huşuyla, nutku tutulmuş gibi bakan yabanc�-
lar�n ya da dilini bilmediği insanlar�n karş�s�nda iyice derinleşen
utangaçl�ğ�n� örtmek içindir.

Zaman zaman evde f�rt�nalar kopar. Picasso’nun kar�s� Jacque-
line perişan bir yüzle görünür. Sanatç� çal�şamad�ğ� için ya da
çal�ş�rken araya girildiği için öfkelidir. Aşağ� iner, kocaman göz-
leri hiddetli, alev alevdir ve her şeyde, herkeste bir kusur bulur.
Armağanlara üstün körü bak�l�r, kitab�n provalar� bir felakettir,
yeni seramikler tamamen kusurlu ç�km�şt�r ve o Çinli herifi kim
sokmuştur evin içine allah aşk�na? 
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Fakat Picasso’nun dostlar�n�n desteğine ve sevgisine ihtiyac�
vard�r. Ellerinde tuhaf biçimli armağanlarla geldiklerinde çok se-
vinir; armağanlar ne kadar acayipse o kadar beğenilir. Picasso ile
Jacqueline herkesi tek tek kucaklarlar, yaşam�n temposu h�zlan-
maya başlar. Önce armağanlar aç�lmal�d�r: Doğu’dan gelme giy-
siler, İskoçya’dan kulakl�kl� kep, Peru’dan örgü maske, şişe şişe
şampanya, bir demet yabani çiçek, saks�da ananas bitkisi, fil aya-
ğ� biçimli bir çöp sepeti, Barselona’dan y�lanbal�ğ�, canl� �stakoz-
lar, teneke teneke kanguru çorbas� ve çekirge k�zartmas�, ya da
42. Sokak’taki şaka dükkânlar�ndan al�nm�ş komik nesneler. Şa-
kay� sever. Utanarak verdiğim, üstüne dolar resmi bas�lm�ş bir
rulo tuvalet kâğ�d�na bay�lm�şt�. “Çoğu zaman,” demişti, “tuva-
let kâğ�tlar�na Pascal’�n daha dini Penseé’lerini bast�rmak istemi-

şimdir.” Her armağan� büyük bir dikkat ve merakla inceler; bir-
tak�m yeni nesneleri ilk kez gören bir vahşi gibidir. Armağanla-
r�n� üstünde dener, tadar, vazolara t�kar. “Çiçeklere su vermeye
gerek yok,” der, “nas�lsa ölecekler”, ya da dünyadaki en garip bi-
rikimleri aras�nda yerini almak üzere dikkatle bir köşeye koyar. 

Bu birikim Picasso’nun yaşam�n�n organik bir parças�d�r. Ha-
yal gücünün ne kadar geniş ve zengin, sanat�n�n ne kadar çok
yönlü olduğunu yans�t�r. Bir şeyi, bir zarf� bile att�ğ� pek ender
görülür; dolay�s�yla hazinesi durmadan büyümekte, bir evin ar-
d�ndan öbürünü, bir odan�n ard�ndan diğerlerini yutma tehlikesi
doğmaktad�r. Nesnelerin çoğu değersizdir, ama bu onlar�n t�ls�m
ya da fetiş haline gelmelerini önlemez.

Zamanla, her nesne bir yere yerleşir. Üstünde “Bonne année
[İyi seneler], 1937” yaz�l� aç�lmam�ş bir Guerlain kolonyas� gör-
düm, Victor Hugo’nun sevgilisine yazd�ğ� çerçevelenmiş bir mek-
tup, her tür maske (on sekizinci yüzy�l Venedik işlerinin yan�nda
günümüzde sat�lan korkunç lastik maskeler), bir Daumier bronzu,
Barselona’daki Kolomb an�t�n�n çikolatadan modeli, Picasso’nun
babas�n�n Málaga’da bir İngiliz şarap tacirinden sat�n ald�ğ�
Hepplewhite iskemleler, baz�lar� çok iyi, baz�lar� ise o kadar iyi
olmayan bir sürü Afrika heykeli, bir panay�rdan getirilmiş, insa-
n� çarp�k gösteren bir ayna, boğa güreşi ve arkadaş fotoğraflar�
(en iyilerini Jacqueline çekmiştir), yüzlerce şapka, y�ğ�nlarla
mektup, çoğunun üstüne gizemli bir işaret çizilmiş (iki göz ve bir
burun gibi yaz�lm�ş ojo kelimesi, “dikkat” anlam�nda)...

Bu dağ�n�kl�ğ�n ortas�nda Picasso’nun kendi eserleri insan�n
gözüne hayalet gibi çarpar: tabure olarak kulland�ğ� bronz bir
kedi dahil baz� nefis heykeller; k�r�lmas�na ramak kalm�ş gibi
duran seramik y�ğ�nlar�; tahtalara çak�lm�ş taşbask�lar ve linobas-
k�lar; Picasso’nun bütün dönemlerinden tablolar ve çizimler,
baz�lar� çerçeveli, baz�lar� çerçevesiz, hepsi tamamlanma aşama-
s�nda. La Californie’deki atölyeye hâkim olan işin, Avignon’lu
k�zlar’�n devasa bir duvar hal�s� versiyonu olmas�, Picasso’nun o
küçümseyici şaka anlay�ş�n�n tipik bir örneğidir. Picasso çok cid-
di Amerikal� hayranlar�n� dehşete düşürmek istediğinde, “Oriji-
nalinden daha iyi olmad�ğ�ndan emin değilim,” der.

Eğer misafiri çoksa, Picasso hepsini lokantaya götürür; eğer
sadece aileden birkaç kişi ve eski dostlar –Pignon’lar, Gut-
tuso’lar, Penrose’lar, Leiris’ler, Dominguin’ler, Kahnweiler,
Cocteau ya da Dave Duncan– varsa, atölyesinde yemek yemeyi
tercih eder. Picasso’nun karmaş�k yaşam�n� tek baş�na sükûnetle
düzenleyen Jacqueline, çoğu yemeği kendi yapar, hepsi de mü-
kemmeldir. Bazen Çin ya da Hint yemekleri yapar, ama konuk-
lara genellikle sadelik ve lüksün bir kar�ş�m� sunulur: chorizo [ac�
k�rm�z� biber, yenibahar ve sar�msakla çeşnilendirilmiş domuz
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sosisi], kazciğeri, “bin y�ll�k” Çin yumurtalar� ve jambon, havyar
ve makarna. Son olarak Picasso’nun o s�rada en sevdiği yemek
gelebilir: brandade de morue (bir tür kurutulmuş bal�k ezmesi), be-
yin, Stilton peyniri ya da konserve zencefil. Yiyecekler hakk�n-
da her şeyi merak eden Picasso pek az yer, daha da az içer. Ama
bütün temel faaliyetleri gibi, yemek yeme de ona büyüleyici ge-
lir; dostlar�n�n tabağ�n� güzel yiyeceklerle doldurmaya, oburca
yemelerini alay ederek ve keyifle seyretmeye bay�l�r.

Cömertlik Picasso’nun doğas�nda vard�r, ev sahibi rolünü
oynamaktan çok hoşlan�r. Masan�n baş�na oturup sofra âdâb�n�,
ne tuhaft�r ki, çok iyi bildiğini göstermekten hoşlan�r; ayr�ca eğ-
lence ve doğaçlama duygusunu tatmin edebilir. İncecik bir dil
parças� keser, kald�r�p bunun ünlü galerici Ambraise Vollard’�n
portresi olduğunu söyler. Gerçekten de, dilin etli k�sm� tam da
Vollard’�n kabak kafas� gibidir, tombul k�sm� kaba yüz hatlar�n�n
alt�nda şekillenir. Kurbağa yemektesinizdir, masan�n ortas�nda
bir kurbağa v�raklar: Picasso t�rt�kl� bir b�çağ� tabağ�n�n kenar�na
sürterek kurbağa sesi ç�karmaktad�r.

Çocuklar�n� eğlendirmek –bir keresinde de sevgilisi ölmüş
bir k�z� teselli etmek– için Picasso kâğ�t peçetelerden, yanm�ş
kibritlerden, eline ne geçerse, hatta yiyeceklerden figürler, baş-
lar, kuşlar yapar. Hat�rl�yorum, bir gün bir ahtapot dolmas�n�
parmaklar�yla tutup yemiş ve elini saçlar�na silmişti. “Hayvan!”
diye bağ�rd� Jacqueline, “burnun koku alm�yorsa, bu herkesin al-
mad�ğ� anlam�na gelmez.” Picasso, bunun üzerine “Yağ saç�m�
uzat�r diye düşünmüştüm,” dedi, “Barselona’da saç�m�z� güçlen-
dirmek için lavantay� yağda kavururduk. Neden ahtapot yağ�
kullanmayay�m?”

Ahtapottan söz aç�lm�şken, daha parlak görünmelerini sağla-
mak için bronzlar�n� kuyruk yağ�yla sildiğini söyledi bize. Jacque-
line şikâyet etti; sadece bronzlar değil, Picasso, köpekler ve bü-
tün atölye leş gibi kokmaya başlam�şt�. “Monsenyör [Jacqueline
s�k s�k Picasso’yu böyle çağ�r�r] fark�nda bile değildi.” Böyle şey-
lerin onu rahats�z etmediğini söyledi Monsenyör. “Bir kere 
atölyemin kap�s�na ‘Je ne suis pas un gentleman’ [Ben bir beye-
fendi değilim] diye kâğ�t ast�m.” Peki bronzlar daha m� parlak
olmuştu? Hay�r.

Özellikle yaz�n, öğle yemeğinden sonra hayranlar� Picas-
so’yu görmeye gelir. Kap�c� mesajlar� getirir: Cocteau’nun tavsi-
ye ettiği bir fotoğrafç� –“Gelsin,” der Picasso soylu bir edayla;
röportaj yapmak isteyen İsviçreli bir gazeteci –“Gelmesin”; Bar-
selona’dan eski bir dost –“Gelsin.” Defne çelengi getirmiş Alman
öğrenci grubu, yald�zl� bir kartvizitle ç�kagelmiş Amerikal� bir
şair, bikinili İtalyan genç k�zlar� için “SAKIN GELMESİNLER!”
denir. Bir gün ben oradayken, “Rüyalar�n�z Hakikat Oluyor”

adl� bir televizyon yar�şmas�n� kazanan iki İsveçli k�z La Califor-
nie’ye ç�kageldi. Picasso’yla tan�şma rüyalar� kâbusa dönüştü.
“Kimsenin yar�şmas�nda birincilik ödülü olmaya niyetim yok,”
diye homurdand� Picasso, “nereden geldilerse oraya sepetleyin.”

Picasso’yu hakl� buluyorum ben. Merakl� turistler, aç gözlü
hayranlar, her şeyi göze alm�ş paparazziler, deliler, hatta bir gün
hapisten kaçm�ş bir katil onu o kadar rahats�z ediyor ki, Mou-
gins’e, ulaşmas� daha zor bir villaya taş�nd�. Kap�c�lar izinsiz
kimseyi içeri sokmama emri ald�, yeni villas� geçit vermez hale
getirildi. İçi hazine dolu La Californie elbette sat�lmayacak.
Picasso, ald�klar� yanl�ş bir istihbaratla gazetelerin, sanatç�n�n
Roma yak�nlar�nda bir şato ald�ğ� haberini yay�nlamalar�na
bay�ld�. Kap�c�s�na gazetecilere şöyle söylemesini tembih etti:
“Mösyö Picasso burada değil. Gazeteleri okumuş olsayd�n�z,
İtalya’da olduğunu bilirdiniz.”

Picasso, birkaç y�l önce, çekici olabileceğini düşündüğü genç
bir kad�n yazar�n, Don Quixote hakk�ndaki devrimci düşüncele-
rini aç�klamas� için atölyeye girmesine izin verdi. Kad�n çirkin
ç�kt�, üstelik aç�klamalar� tam yar�m saat sürdü. Picasso’nun göz-
lerinde büyük bir s�k�nt� belirmişti; tam o s�rada etraftaki kafes-
lerden birindeki kuş tüneğinden düştü; hepimiz can s�k�nt�s�ndan
öldüğünü düşündük. Picasso ölümü hat�rlamaktan hoşlanmaz,
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eşarpl� Jacqueline tablosuyla. Fotoğraf: Edward Quinn, 1958.



bu yüzden Jacqueline kafesi gizlice odadan ç�kard�, şoföre Can-
nes’daki evcil hayvan dükkân�ndan yenisini al�p getirmesini söy-
ledi. Kad�n�n b�kt�r�c� konuşmas� sürüyordu; Picasso şoförün
döndüğünü duymad�, Jacqueline’in kafesi geri koyduğunu da
fark etmedi. Beş-alt� y�l önce olmal� bu. La Californie’ye son kez
gittiğimde kuşlar hâlâ oradayd�, odada uçuşuyorlard�. Hayvanlar
karş�s�nda adeta bir sihirbaz olan Picasso, kuşlar� kafeslere girme-
ye ikna etti. “Bu kuşlar ölümsüz,” dedi Picasso. “En az�ndan Jac-
queline beni buna inand�rmaya uğraş�yor.”

*   *   *   *

Picasso’nun evinde öğleden sonra ne yap�lacağ�, onun çal�ş�p ça-
l�şmad�ğ�n� bağl�d�r. Ç�lg�nca bir yarat�c�l�k evresindeyse, ziya-
retçiler genellikle öğle yemeğinden sonra ortadan kaybolma
sağduyusunu gösterirler. Çal�şm�yorsa –yoğun resim, heykel ya
da bask� nöbetleri aras�nda Picasso s�k s�k kendini dinlendirir–
konuklar�n�n evde kalmas�ndan hoşlan�r. Picasso dostlar�na müt-
hiş bir ihtiyaç duyar, yani sadece sanat�n� değil, insan olarak
Picasso’yu da sevdiklerini kan�tlayanlara. İnsanlarla ilişki onun
ruhunu besler, dehas�n�n onu gerçek yaşamdan koparmas�na en-
gel olur. Yarg�lar�na güvendiği birkaç kişinin beğeni ve eleştiri-
leri, Picasso için kamuoyunun alk�şlar�ndan çok daha önemlidir.

İçinden dinlenmek geliyorsa, Picasso konuklar�n� gezmeye
götürür: denize, Antibes’deki müzesini görmeye, Juan-les-
Pins’de, sahil yolunda gofret yemeye ya da sinemaya. Bu y�l�n
baş�nda öğle yemeğini bitirmek üzereydik ki, Jacqueline sine-
maya gitmeyi önerdi; L’année dernière à Marienbad’a [Geçen Y�l
Marienbad’da] ya da Garbo’nun oynad�ğ� La Dame aux Caméli-
as’ya [Kamelyal� Kad�n]. Picasso kâğ�da sar�l� bir kesme şekeri
havaya att�, yaz�s�z taraf� üste geldi; bu, Marienbad’a gidilecek
demekti. “Güzel,” dedi, “yeniyi eskiye daima tercih ederim,
üstelik filmin y�ld�z� bir arkadaş�m�n k�z�.” Derken yeni evini,
Mougins’deki Notre-Dame-de-Vie’yi görmediğimi hat�rlad�,
böylece sinema ertelendi –Picasso ani plan değişiklikleri yapma-
y� sever– ve Mougins’e gittik.

Picasso, yolda Mougins’e taş�nmas�n�n as�l sebebinin Califor-
nie’nin hemen alt�nda inşa edilmekte olan gökdelenden kaçmak
olduğunu söyledi. O devasa vinç zaten berbatt� –son zamanlarda
yapt�ğ� güvercin tablolar�n�n baz�lar�nda palmiyelerin üstünde
yükseldiği görülür– üstelik çok geçmeden tam karş�s�nda, pence-
releri doğrudan kendisininkilere bakan çirkin bir bina yüksele-
cekti. Notre-Dame-de-Vie’de birilerinin onu seyretmesinden
kayg�lanmayacakt�, çünkü müteveffa Benjamin Guinnes’in olan
bu büyük beyaz villa, bir tepeye kondurulmuştu ve birkaç
dönüm araziyle çevriliydi.

Birkaç ay sonra, Notre-Dame-de-Vie’nin oturma odas� sanat-
ç�n�n al�ş�ld�k nesne y�ğ�nlar�yla dolup taşmaya başlam�şt� bile.
Picasso ile Jacqueline, yeni evli bir çift kadar evleriyle gurur duyu-
yorlard�, bir gazetecinin görkemli villalar�n� “kulübe” diye tan�m-
lamas�na k�zm�şlard�. Oturma odas�n�n arkas�nda üç atölye vard�r;
biri Picasso’nun o s�rada yapt�ğ� işlerle, biri son iki y�l�n tuvalleriy-
le doluydu, üçüncüsüne Manet’nin Déjeuner sur l’herbe’i [Çimler
Üzerinde Öğle Yemeği] üzerine Picasso’nun yapt�ğ� muhteşem
çeşitlemeler y�ğ�lm�şt�. Picasso, yeni evin kendisinde uyand�rd�ğ�
duygular�n çal�şmalar�na yans�d�ğ�n� ileri sürüyordu. “Ama git
kendin gör,” dedi ve beni atölyede bir papağanla yaln�z b�rakt�.

Daha birkaç dakika geçmeden dönüp bana evi gezdirdi. Yuka-
r�da güneşlenebileceği, gözlerden �rak bir balkon gösterdi, sonra
da büyük yatak odalar�n�. Bu odada kocaman bir yatak, gazete ve
kitap y�ğ�nlar� ile bir şampanya damacanas�ndan yap�lm�ş lamba-
dan başka bir şey yoktu. Yan�nda geniş bir banyo vard�. “Bu evde
bir sürü banyodan başka bir şey yok,” diye şikâyet etti Picasso.
Birkaç banyo gösterdi bize, sonra kendisi de kar�şt�rd� odalar�, ka-
p�lar� tek tek aç�yor, söyleniyordu: “İşte bir banyo daha... hay�r,
yan�lm�ş�m, bu yatak odas�,” ya da tam tersi. Odalar�n çoğu evin
yeni sahipleri taraf�ndan hiç kullan�lmam�şt�, ama baz�lar�nda,
çoğu Vallauris seramikleri olmak üzere, önemli hazineler vard�.

Her zamanki gibi, Picasso hariç herkes yorulmuştu, dolay�-
s�yla oturma odas�na döndük; ev sahibi bitki çay� içti, ben de vis-
ki. Çimler üzerinde öğle yemeği’ne geri dönmek istedim, ama daha
bakamadan Jacqueline seslendi: Monsenyör sinemaya gidileceğini
buyurmuştu. Yeniden Cannes’dayd�k; Marienbad’�n oynad�ğ�
sinemay� sonunda bulduk, ama film başlam�şt�, gişedeki yaşl� cad�
bizi içeri almad�.

Biz de Kamelyal� kad�n’a gittik. Ölüm döşeğinde göz yaşlar�y-
la biten hikâyenin Picasso’yu rahats�z edeceğinden kayg�lanm�ş-
t�m, ama her dakikas�ndan hoşland�. Yaşl� mama ona Misia Sert’i
hat�rlatm�şt� (becerikli bir sosyete kad�n�; Renoir, Lautrec, Bon-
nard ve Vuillard’�n yan� s�ra, Picasso da onun resmini yapm�şt�);
Garbo’nun Marguerite Gautier performans� da insan� duygulan-
d�r�yordu, ama yeterince öksürmemişti. Sinemadan ç�kt�ktan
sonra bile Marguerite, Picasso için sanki gerçekti, laf� durmadan
ona getiriyordu: “Belki de daha çok öksürmediği iyi olmuştur,
sinemadaki herkese hastal�k bulaşt�r�rd�.”

Birden Picasso, “Haydi öbür filme de gidelim,” dedi. “Deli
misin?” dedi Jacqueline. “Bütün istediğim eve gidip dinlenmek.”
Hepimiz ad�na konuşmuştu. “Pekâlâ, eve dönelim. Yar�n ayn�
saatte, ayn� yerde görüşürüz.” Picasso yola koyuldu. Öyle enerji
dolu görünüyordu ki, ertesi gün sabaha kadar çal�şt�ğ�n� duyun-
ca şaş�rmad�m.
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Michel Leiris (1901-1990) gerçeküstücü bir yazar ve etnograft�. Gençli-
ğinde şiir yazmaya henüz başlad�ğ�nda, Paris’te tan�şt�ğ� Picasso’nun
yak�n dostu oldu. İkisi ayn� şeylerle ilgileniyor, s�k s�k görüşüyorlard�;
Picasso, Leiris’in 1920’lerin sonunda hemen her gün atölyesine geldiğini
söylemişti. İkisi de boğa güreşi tutkunuydu. Leiris, Picasso hakk�nda birçok
makale ve denemeler yazd�; bunlardan biri, kar�s�n�n sahibi olduğu Galerie
Louise Leiris’te sanatç�n�n 1959-1960 y�llar�na ait çizimlerinin sergi-
lenmesi nedeniyle yazd�ğ� “Romancero du Picador” başl�kl� önsözdü.
Yaz�da Leiris, ressam ile modelinin, âş�k ile mâşukun karş�laşmas�n�,
boğa güreşçisi ile boğan�n karş�laşmas�yla k�yaslam�şt�. Picasso’nun son
yap�tlar�n� takdirle karş�layanlardan biri de Leiris’di; aşağ�da onun
Picasso’nun öldüğü y�l (1973) yazd�ğ� “Sanatç� ile Modeli” başl�kl�
denemesinden bir bölüm sunuyoruz.

Asl�nda nedir ressam? İster yaş�yor olsun ister ölü, ister ünlü
olsun ister ad� bilinmeyen, ister akademik olsun ister dev-

rimci (en az�ndan, hâlâ en kalabal�k grubu oluşturan şu “figüra-
tif” denen sanatç�lardansa), gözünün gördüğünü ya o anda, ya da
daha sonra tuvale geçiren değil midir? Resmin nihai olarak gör-
sel bir sanat olduğu doğruysa, bu, resmin görülmesi için objeler
üretilmesi anlam�na gelmez; herhangi bir şey yapmadan önce
–doğalc�l�kla uzaktan yak�ndan ilgisi olmayan bir resim yapacak-
sa bile– ressam�n keskin bir gözle görmüş olmas� gerekir. Res-
sam, kelimenin tam anlam�yla bir tür kâhin olmal�d�r; sanr�lar�n
tuzağ�na düşmüş biri değildir o, başkalar�n�n fark edemediğini
gören, bu şekilde toplad�ğ� malzemeyle çal�şand�r. Bu malzemeyi
ya doğrudan doğruya resme aktar�r, ya da gözünün özümsedik-
leri aras�ndan seçtiği konular� bir kompozisyonda bütünselleş-
tirir. Ortaya ç�kan kompozisyonun ilk baştaki olgularla ilgisi
kalmam�şt�r art�k, tamamen ressam�n imgeleminden f�rlam�şt�r.
Dolay�s�yla, bir sanatç�n�n “ressam ve modeli” konusunu ele
ald�ğ�nda –ki Picasso da bu konuyu ele alm�ş ve farkl� biçimler
alt�nda, ama daima ana konunun taslaklar� olarak yorumlanabile-
cek şekilde işlemişti– asl�nda her figüratif sanatç�n�n oynad�ğ�

oyunu capcanl� resimler halinde özetlediğini ileri sürerken, hiç de
abartmam�ş oluruz; çünkü yap�t�n kaynağ�nda daima bir ya da
birkaç model vard�r ve bu canl� varl�klar ya da nesneler, sanat-
ç�n�n onlar� izleyen gözlerine profesyonel bir modelmiş gibi
kendilerini sunarlar; zaten profesyonel modelin görevi gözlem-
lenmektir ve ç�plak bedeni yüzy�llard�r en gözde konuyu oluş-
turmuştur: “Ç�plak”.

Picasso’nun gözü dur durak bilmezdi. Her şeyi merak ederdi
bu göz, her şeyi didik ederdi, ayn� zamanda dikkatli, k�p�r k�p�r,
deliciydi... Onunla göz göze gelenler –başl�ca özelliğinin dikkat-
li bir gözlemcilik değil de, biçimin keşfi olduğunu düşündüğü-
müz Picasso gibi bir sanatç� için– d�ş dünyaya bakma eyleminin
bu denli önemli oluşuna hiç şaş�rmazd�. Nitekim, benzetmek gibi
bir amac� olmayan portrelerde bile, önünde oturan modelin ben-
zerliğini yakalayabilmesi, gerçek bir kişiye bakarak yap�ld�ğ�n�
varsayd�ğ�m�z, ama asl�nda hayali olan birçok figürünün ger-
çekliği, etkileyici ayr�nt�lar� hemen yakalayabildiğini başyap�t
olmayan çal�şmalar�n�n bile kan�tlamas�, bunu doğrular. Oldukça
önemli kimi tablolar�n� sayabiliriz ki, göz elden çok daha belirgin
bir rol oynam�şt�r; el sadece gözün aç�ğa vurduğuna bir biçim
vermek üzere müdahale etmiştir. [...] Nas�l görülmesi gerektiğini
bilmiş olmak: İşte deha budur. [...]

Eğer gerçekten böyleyse, o zaman Picasso, ressam� modeliyle
yüz yüze getirip, ona bakar gibi gösterirken, en hayati olduğunu
düşündüğü ân�n mecazi bir çevirisini yapmakta değil miydi?
Picasso’nun yap�tlar� bir bütün olarak ele al�nd�ğ�nda, bakma
eyleminin –böyle bir eylemin neredeyse olmay�ş�n�n– en s�k rast-
lanan temalardan biri olduğunu anlamak için fazla bir araşt�rma
gerekmeyecektir. Uyuyan kad�na bakan erkek; aynada kendine
bakan kad�n (aynay� ya kendi tutar, ya da karş�s�ndaki); muhabbet
tellal�n�n sunduğu fahişeyi (farkl� bir toplumsal alana mensup bir
yarat�ğ�) ölçüp biçen, ya da böyle bir kad�na hayran hayran bakan
erkek (ilk yap�tlar�nda bile görülen bir tema); y�kanan Batşeba’y�
seyreden Davud (Cranach’�n bir tablosunun esinlendirdiği bir
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gravür); bir handa içine şeytan girmiş gibi dans eden bir kad�n�
büyük bir zevkle seyreden boğa güreşçisi; özellikle de 1954 ta-
rihli baz� çal�şmalar�nda kendi tuvalinde yer alan Picasso. Sanki
geleneklerin maskesini düşürmek, resim yapan erkeğin tan�m�
itibariyle bir tan�k ya da bir dikizci olduğunu, ya da ressam�n
kendi tuzağ�na düşüp, sadece tablolar� sayesinde varolabildiğini
göstermek istiyordu Picasso. Bazen insanlar kendilerine bakan-
larla aralar�na bir maske yerleştirirler (arada s�rada da İspanya’da
âdet olduğu üzere doldurulmuş ya da yapay boğa kafas�ndan bir
maske), bazen de kendi maskelerini düşürürler: böyle bir durum-
da, bak�lan adam� olmad�ğ� bir şeye dönüştürüp, diğer kişinin ba-
k�şlar�ndan kaçmas�n� sağlayan kand�rmaca önem kazan�r. Picas-
so’nun sanki fark�na varmadan, durup dururken, dolay�s�yla ha-
yal gücünün tutsağ�yken yapt�ğ� gravürlerin yan� s�ra, baz� tab-
lolar�nda da çoğu kez kendini kapt�rd�ğ� doğru mu-yalan m�
oyunlar�n�n örnekleridir bunlar. Bu oyunlarda içkin olan köşe
kapmaca, hem öylesine kul köle olduğumuz görüntü dünyas�n-
da her daim var olan kuşku öğesini, hem de görünenin bizi ne ka-
dar yan�ltabileceğini dile getirir: Sözgelimi, asl�yla kar�şt�r�lan
yans�ma, ç�plak yüz ile maskeli yüz, doğal nesne ile sanat�n onu
dönüştürdüğü (ya da tersi), yar�s� gerçek hayatta olduğu gibi, di-
ğer yar�s�ysa tuvalde çizildiği şekliyle görünen model... sanki as�l
beden ile resimdeki tasviri aras�nda hiçbir fark yokmuş gibi... İşte

bütün bunlar kan�tl�yor ki, kendisi de b�k�p usanmayan bir göz-
lemci olan Picasso, başka insanlar ve nesnelerle iletişim kurman�n
en basit yöntemine, yani “bütünü gören bak�ş”a özel bir ilgi
duyulmas�n� sağlam�şt�r. [...]

*   *   *   *

Bak�ş�n temas� ve yarat�c� gözün (bazen elin yerine geçebilen)
rolü, Picasso’nun çal�şmalar�nda çok önemlidir; ne var ki ressam
ile modelini ele alan yap�tlar�n� sadece bu aç�dan incelemek,
Picasso’nun bilerek, mant�k yürüterek bakmay� ve yarat�c� gözü
bu yap�tlar�nda örneklemek istediğini varsaymak, onun dehas�-
n�n ç�lg�nca taşk�nl�ğ�n� kesinlikle yanl�ş yorumlamak olur. Re-
sim yapan erkek ile ona poz veren kad�n bir çift oluşturur, dola-
y�s�yla modelin ikili işlevi vard�r: Hem bir konudur, hem de
kad�n. Modelinin ç�plakl�ğ�n� gözlemleyen ressam fikri de, ko-
layca cinsellik fikriyle ilişkilendirilir. Picasso bu çift anlaml�l�ğ�
kullanmaktan çekinmez; örneğin Ingres’�n bir tablosunu temel
alan baz� gravürlerinde bunu görürüz: Raphael, en az�ndan o an
için, La Fornarina’ya cinsel olarak sahip olmay�, resimde ona sa-
hip olmaktan daha üstün tutmaktad�r. İnceleyen bak�ş ile âş�k ba-
k�ş aras�ndaki fark�n ölçülmesi o kadar zordur ki, ikisini hiçbir
geçirgenliği olmayan ayr� odalara koymak, ancak keyfi bir eylem
olacakt�r. Üstelik, Picasso’nun bir modelin (herhangi bir ay�rt
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edici özelliği yoktur, yaln�zca bir kad�nd�r) önünde duran bir res-
sam� (elinde tan�mlay�c� araçlar� vard�r) betimlediği sahneler, ya-
ni özünde sanatç�n�n işi hakk�ndaki sahneler ile, erkeğin estetik
bir eylemde kad�na eşlik etmenin çok uzağ�nda, çoğu kez kendi-
sini bir modelden farkl� k�lacak her şeyden ar�nd�r�lm�ş bir kad�n-
la seviştiği sahneler aras�ndaki devaml�l�k bozulmaz. Demek ki
Picasso, hiçbir müdahaleyle karş�laşmadan ressamlar ve modeller
galerisine çeşit çeşit erkek ve kad�nlar� ekler. Bu erkek ve kad�n-
lar çok yönlü bir erotik komedinin kahramanlar�d�r; Picasso bu
komediye hem âş�klar aras�nda sürüp giden oyunu anlatmak üze-
re basit bir k�l�k değiştirme öyküsü, hem de heyecanl� iğfal öy-
külerinde s�k s�k rastlanan yanl�şl�klar komedyas� görünümü ve-
rir. Bu komedideki oyuncular bazen aksesuar kullan�m�n�n s�n�r-
lar�n� belirsizliğe kadar vard�r�rlar; sonuçta hem bir fars ortaya
ç�kar hem de her şey büyüleyicidir: sözgelimi kanatl� bir Cupido
yüzünü grotesk bir maskenin ard�na saklar, ya da biri kad�n di-
ğeri erkek iki âş�k maske takm�şt�r, ama erkek kad�n maskesi,
kad�n ise erkek; üstelik ikisi de rolleri değiştirmekten son derece
hoşnuttur, sanki hafif bir aşk komedisinde yer almakta ya da
Shakespeare’vari bir eğlenceye kat�lmaktad�rlar. Bu tür çizim ya
da gravürlerde Bir yaz gecesi rüyas�’n�n ruhu alabildiğine özgür
dolaşmaktad�r. Böyle bir ruhu tablolarda göremeyiz, ama onlar
da mizah ve ironiden paylar�na düşeni alm�şlard�r.

Gerçekten de Picasso bütün ömrünü, gerçekliği plastik dile
çevirmenin ya da figürleri gerçek k�lman�n bütün yollar�n� dene-
mekle geçirdi. Deney ve icatlarla uğraşmay� severdi; temsile na-
s�l var�ld�ğ�, temsilin kendisinden daha önemliydi; bu anlamda
her zaman için Picasso’nun as�l çal�şma konusunun “yap�lmay�
hâlâ bekleyen işler” olduğu söylenebilir. Temsilin bunca farkl�
yollar�n� denerken mizahla uğraşmamas�, mizah�n nas�l bir etki
yaratacağ�n� görebilmek için her defas�nda bir deneye girişme-
mesi düşünülebilir mi?

Şunu önermek de mant�kl�d�r (üstelik zorlama da olmaz):
Bütün farkl� “dönemler”inden (bu dönemler öyle çok örneklen-
di ki, insan neredeyse her birini, sanatç�n�n kendi içinde art arda
ortaya ç�k�p kendine özgü başyap�tlarla kan�tlanan uygarl�klara
benzetecek) sonra, Picasso dönemleri umursamayan bir devreye
ulaşm�şt�. Son y�llar�nda tekrar su yüzüne ç�kan eski temalar� ele
al�rken, en yeniden en geleneksele, en şaş�rt�c�dan en s�radana
varana dek her yöntem ona uygun gelmişti. O s�rada geçmişe dö-
nen delici bak�şlar� kendi çal�şmalar�na odaklanm�ş, onlar� yeni-
den ele alm�ş, ama asla kendini tekrarlamam�şt�. Daha önce, ayn�
şekilde başka sanatç�lar�n çal�şmalar�na dönmüştü; örneğin 
Cezayirli kad�nlar’a (Oryantalist ressamlara poz veren bir grup
model olarak düşünülebilir sonuçta), Çay�rda kahvalt�’ya (sanatç�-

n�n atölye d�ş�nda geçirdiği hoş bir gün) ve Las meninas’a (soylu
modelleri aras�nda Velázquez). Geçmişe böyle bir bak�ş, biraz
eleştiriyle yan yana geldiğinde, tan�m� itibariyle ironiye başvur-
madan edebilir mi?

Bir zamanlar Picasso’nun insan� serseme çeviren, devrimci
keşifleriyle halk� afallatmaktan kötücül bir zevk ald�ğ� yayg�n
olarak düşünülürdü; neyse ki art�k kimse böyle düşünmüyor, en
az�ndan modern sanat�n gelişimi hakk�nda birazc�k bilgisi olanlar
ya da Picasso’nun ünlü Güvercin ile Koyunlu adam’� da yapt�ğ�n�
bilenler... Ama insanlarla alay etmek ile mizah duygusuna sahip
olmak aras�nda büyük bir fark vard�r. Sanattan anlamayanlar�n
çok uzun bir süredir inand�klar�n�n tersine, Picasso’nun alay
etmediğini söylemek, yap�tlar�nda mizah olmad�ğ� anlam�na 
gelmez. Hatta denebilir ki, baz�lar�n�n eşek şakas� yapt�ğ�na inan-
d�ğ�, ba-z�lar�n�n şarlatan, baz�lar�n�nsa yine de bir tür şeytan gi-
bi gördüğü bu adam�n tart�şma götürmeyen başar�lar�ndan biri,
yüce olarak kabul edilenin genellikle s�k�c� olarak görüldüğü bir
çağda, yüksek sanata komediyi sokmas�d�r. [...] Bütün itiraf et-
memiz gereken şudur: Y�llar boyunca Picasso’nun dehas� öyle bir
zenginlik yaratm�şt� ki, herhangi bir başkas� yapsa hiçbir önemi
olmayan, acayiplik diyebileceğimiz şeylerle kendini alçaltmadan
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uğraşabiliyordu; ama bu yapt�klar� onda, dehas�n�n hakikiliğini
doğrulayan, işine hâkim olanlar�n ne kadar rahatça, kolayca
çal�şt�ğ�n�n işareti haline geliyordu, tabii eğer böyle bir işaret
gerekliyse. Bu, o doğal mizah duygusuna tam bir özgürlük tan�-
d�ğ� anlam�na m� geliyordu? Neredeyse çocukluğundan beri
uğraşt�ğ� ve içini d�ş�n� bildiği bir mesleği, ironi uğruna heba m�
ediyordu? Çoğu zaman dehan�n bir parças� gibi kabul edilen neşe
yoksunluğuna tepki mi gösteriyordu? Aç�klamak için ayn� anda
birkaç kuram birden önereceğimiz, reddedilemeyecek bir gerçek
var ortada: Ünü artt�kça, Picasso’nun yap�tlar�ndaki nükte izleri
de çok daha belirgin hale gelmişti. [...]

*   *   *   *

Picasso’nun ressam ve modeli konulu resim ve heykellerinde
çoğu kez konuyu komediye dönüştüren bir ironinin varl�ğ�
gözlemlenir; bu temaya adad�ğ� ilk yap�tlar�n baz�lar�nda ironi-

nin kokusunu almamak imkâns�zd�r; sözgelimi örgü ören k�z�n
karş�s�ndaki, karmakar�ş�k olmuş çizgileriyle ressam, ya da
karş�s�ndaki heykele bak�p bir kad�n bedeni olup olmad�ğ�n�
sezmeye çabalayan kad�n model böyledir. Ne var ki, özellikle de
çizim ve gravürlerinde gitgide artan belirginlikteki ironiye rağ-
men, ayn� temay� ya da ilişkili temalar� ele alan, son y�llar�nda
yapt�ğ� birçok resim komik addedilemez. Yaln�zca ressam ile
modelini betimleyen çeşitli boyutlardaki tuvalleri değil, gör-
kemli atölyeleriyle geçmiş yüzy�llarda yaşam�ş ressamlar�n ola-
ğanüstü hayali portreleri bu türdendir. Bu tema ilk kez 1935’te
yapt�ğ� beş Rembrandt gravürü ve 1950 tarihli Ressam�n El 
Greco tarz�nda portresi’nde görülür, tam ifadesini ise yine eski sa-
natç�lar� temsil eden nefes kesici, tart�şmal� yap�tlar�nda bulur;
işin ilginç yan�, bu eski sanatç�lar�n hemen hepsi on yedinci yüz-
y�lda yaşam�şt�r ve Picasso onlara ayn� dönemde yapt�ğ� silahşor
resimlerindeki gibi gaddar bir ifade vermiştir. 

Kuşkusuz devrimci Picasso, klasik dönemlerde yaşam�ş mes-
lektaşlar�na ironiyle yaklaşmam�şt� denemez; sanki sonuçta hep-
sinin ayn� yolun yolcusu olduğunu, zaman geçse de, insanlar ve
üsluplar değişse de, ressamlar�n daima ressam, resmin de her za-
man resim olduğunu belirtmek istemişti. Bu öyle bir ironidir ki,
öncüllerini kesinlikle alaya almaz, bütün sanatlarda varolan be-
lirsizliğin yank�s� gibidir; resmin sonsuzluğunda ve gülünçlü-
ğündedir bu belirsizlik, çünkü resme (ezelden beri varolduğuna
ve şu anda da yok olacağa benzemediğine göre) bir tür ölümsüz-
lük bahşedilmiştir, ama ayn� zamanda tekdüzelik de verilmiştir,
ki bu kaç�n�lmazd�r, çünkü ressam k�rma yakal� ve peruklu da
olsa, Rembrandt, Velázquez, Picasso ya da resim yapanlar lonca-
s�ndan herhangi biri de olsa, yaln�zca f�rça kullanan biridir.

Picasso’nun yap�tlar� çoğunlukla ironinin belirgin mührünü
taş�sa da, konu olarak ya ressam� (görünüşü hangi yüzy�la işaret
ederse etsin, “öteki ben”den başka biri değildir) ya da ressam�n,
modelin yard�m�yla gerçekleştirdiği yap�t�n� seçtiği anda (hem
kendine, hem de başkalar�na yönelik) ironiye gömülürse de, bu
ironi hayata karş� alayc� bir tutumdan ziyade, bir tür ak�l sağl�-
ğ�n� koruma arzusuyla, en önemli addettiği şeyi yerme isteğin-
den değil, peşinden gitme –eleme, ac�mas�zca didikleme, araya
mesafe koyma– ihtiyac�ndan ortaya ç�km�ş gibidir. Kendini kan-
d�rmak değildir bu; sevdiği şeylerle aldanmak da değil; sanat�n
–ki baz�lar� sanat� fazla yüksek görüp, kutsall�k mertebesine yük-
seltir, baz�lar� ise bir zanaat gibi görüp aşağ�lar– yaln�zca delice
bir tutku ya da oyun olarak yap�labileceğini bilmektir; muhte-
şem, şanl� bir oyundur bu, doğru, ve ancak Van Gogh’un kesik
kulağ�n�n resmine yans�tt�ğ� ç�lg�nl�ğ� göstermesi gibi, s�n�ra da-
yanana kadar oynanabilir.
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Picasso, Defne yaprakl� adam portresi, 11 May�s 1969. Özel koleksiyon 
(kat. 128).



Picasso’nun kendi sanat� hakk�nda söylediklerinin çoğu yaz�-
ya dökülmüştür. Asl�nda sanatlar� demeliyiz, çünkü yap�tlar�
hem üslup, hem de ifade arac� bak�m�ndan çok çeşitliydi; resim,
heykel, seramik ve değişik grafik sanat türlerinin her birinin pe-
şinden b�k�p usanmadan koşmuştu, sanki mimarl�k dahil her şe-
yi denemekte kararl�yd� (birkaç resminde figürlerin yan�na mi-
nik insanlar yerleştirmiş, böylece figürler d�ş mekânda dikili bi-
rer an�t gibi görünmüştür), ayr�ca her tekniğin olanaklar�n� olas�
s�n�rlar�na kadar taş�mak istemişti. Ancak, Braque, Gris, Léger ve
arkadan gelen sanatç�lar�n tersine, Picasso asla sanat� konusunda
kuramlar üretmeye kalk�şmam�şt�. Y�llar boyu uğraşt�ğ� bu faali-
yet üzerine s�k s�k derinlemesine düşündüğüne dair yeteri kadar
sözlü kan�t vard�r, ama felsefi ya da didaktik gösterişten kaç�nan,
üstelik –ironiktir ama– nükteler yoluyla ifade edilmiş gelgeç dü-
şüncelerdi bunlar. Bu ironi hem konuşmalar�nda, hem de çal�ş-
malar�nda göze çarp�yordu; kendi gelişimini kendisiyle tart�şma
dürtüsüyle birleşince de durulmas�na, yerleşmesine engel oluyor,
onu durmadan kendini yenilemeye zorluyordu. Gerçekten de bu
ironi olmasa, Picasso bütün bu resmetme türlerini icat edebilir
miydi? Tart�şmas�z her birine kişiliğinin damgas�n� vurmuş olsa
da, o kadar çok resmi var ki, ve hepsi birbirinden o kadar farkl�
ki, onlar� bir tek adam�n değil, çal�ş�rken ya da eğlence anlar�nda
resmettiği birçok başka ressam�n yapt�ğ�n� düşünenler, affedile-
bilir. Sanat�na gelince, bu ironi Picasso’nun mesleğiyle aras�nda
bir mesafe b�rakt�ğ�n� gösterir; o mesleğine nesnel olarak, bütün
aç�lardan bakard�, yarat� an�nda da kendini öyle bir eleştiriye tâbi
tutard� ki, onu engellemesin, tersine kamç�las�n. Ancak, burada
bir paradoks yatmaktad�r: Bu ironi Picasso’nun mesleğine ne
kadar tutkuyla bağl� olduğunu ifade eder; o, mesleğine ancak ge-
rektiği kadar değer verirdi (çünkü sanat�n yaln�zca bir insan ima-
lat� olduğunu biliyordu), ama gitgide, neredeyse bütün zaman�n�
mesleğine ad�yordu. [...]

*   *   *   *

Picasso sanat� bir din haline getirmemişti, ironisini sözgelimi Ressam
ve modeli’yle aktar�yordu çoğu zaman. Ama bu, onun sanatç�n�n
hiç de ilginç olmad�ğ� efsanesini –kökenleri Romantizm’e kadar
uzanan, burjuva toplumumuzun görenek ve geleneklerini redde-
den bir Avrupa efsanesi– reddettiği anlam�na gelmiyor. Tersine,
böyle d�şta kalmak, onun hayat�na yön veren güçlerden biriydi.
Hatta yap�tlar�nda, asla hicvetmeye niyetlenmeden, en tipik d�ş-
lanm�şlara, sanatlar� “güzel sanat” olarak kabul edilmemişlere ay-
r�cal�kl� bir yer vermişti: sirk akrobatlar�, Commedia dell’Ar-
te’nin soytar�s�, palyaçolar, yine sirklerde ata binenler, kimsenin
konser salonunda dinlemeyeceği müzisyenler, ve elbette boğa 

güreşçisi (bugün boğa güreşçileri ünlüdür, ama eskiden öyle za-
vall� yarat�klard� ki, onca zahmeti çeken matadora ölü boğan�n
kulağ� verildiğinde, kurban�n�n gövdesinin ona ait olduğu ve ka-
sapl�k et olarak satabileceği anlam�na gelirdi bu). Makine çağ�n�n
ortas�nda bile romantik kalan Picasso, Jacqueline’in Türk k�yafet-
leriyle birkaç yağl�boyas�n� yapm�şt�; Nerval’in Les Petits Châteaux
de Bohème’in ilk bölümünde betimlediği gibi, Rue du Doyenné sa-
kinlerinden herhangi biri de sevgilisini –Cydalise’ini, Lorry’sini
ya da Victorine’ini– ayn� şekilde resmedebilirdi.

Bir ressam�n oğlu olan Picasso, henüz çocukken babas� José
Ruiz Blasco’nun paleti ile f�rçalar�n� ona nas�l törenle verdiğini
anlatmay� çok severdi; yaşl� matadorun k�l�c� ile k�rm�z� bayra-
ğ�n� halef-selef kurallar�na göre acemi boğa güreşçisine resmen
verişi gibi. Gösterişçi bir entelektüel değil, çal�şan bir sanatç�...
Mucizevi şekilde Picasso hep böyle kald�; ölene kadar bohem gibi
yaşad�, sanki gezici akrobatlar ya da eski zamanlar�n matadorlar�
kadar ayk�r� bir aileden gelmişti...
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Picasso, Türk kostümü giymiş Jacqueline, 9 Kas�m 1955. 
Özel koleksiyon.



Picasso, Mavi elbiseli kad�n, seramik şişe (tanagra), 1947-48. Özel koleksiyon (kat. 101).



Ressam, yazar, sinemac� Abidin Dino (1913 İstanbul – 1993 Paris) ilk
kez 1937’de Paris’e gitmiş, burada Gertrude Stein, Tristan Tzara ve
Picasso ile dostluk kurmuştu. 

İkinci kez 1952 y�l�nda Paris’e giden sanatç�, ölene değin Fransa’da
yaşam�şt�r.

1953’de Lurçat’n�n arac�l�ğ�yla Madoura atölyesinde çal�şmaya
başlayan Dino, burada kendi seramik çal�şmalar�n�n yan�s�ra Picasso’nun
desenlerini seramiklere uygulayanlardan biri olmuştur. 

Aşağ�daki metin (orijinali Frans�zca) sanatç�n�n ölümünden sonra
bulunmuştur.

O dönemde Fransa’da yay�mlan�p yay�mlanmad�ğ�n� bilmiyoruz.

26 O C A K 1953

Picasso, Vallauris’e döndü. Yokluğunda, tornada çekilen ve pişi-
rilen vazolar� görmek için. 

Çanak-çömlek, Picasso’nun karş�s�nda haz�rola geçmiş,
denetime haz�r. 

Picasso, oksitler, s�rlar, emaylar konusunda tart�ş�yor. Her
zamanki gibi teknik. Bir masan�n üzerinde, çiçek bezeli çok güzel
bir vazo görüp bunu kimin yapt�ğ�n� soruyor. “Sizin yapt�ğ�n�z”
yan�t�m� al�nca, “Yok can�m, ben bu kadar güzelini beceremem”
diyor alçakgönüllüce. 

Picasso ceketini ç�kar�p at�yor. Üstünde mavi kazağ� var,
kollar�n� s�v�yor. Çal�ş�rken bir f�r�nc�ya dönüşüyor; yoğuracağ�
çok hamuru, f�r�na süreceği çok ekmeği, çok müşterisi olan.
Kendini işine vermiş; pek az hareket ediyor. 

Madam Ramié bir vazoyu kopya ediyor, Agard tornan�n
baş�nda. Malburet çamur yoğuruyor, Jean s�rlar� haz�rl�yor,
Madam Jean soban�n baş�nda, Picasso’nun yan�baş�nda oturmuş,
doğumdan söz ediyor uzun uzun. Hamile kad�n�n saplant�s�,
doğacak çocuğu dünyan�n merkezi konumuna getirmek. Picasso
tüm bu konuşulanlardan şikayetçi değil; duymuyor bile. Kendini
tümüyle işine vermiş. 

Picasso, birden, Agard’�n tornada çektiği ince uzun vazoyu
görüyor. Bir av köpeği gibi hemen atl�yor üzerine, s�cağ� s�cağ�-
na. İlk hareketi, vazonun boynunu s�kmak oluyor, sonra usul
usul darbeler vuruyor, gözleri bir manyetizmac�n�n gözleri;
hareketleri ameliyattaki bir cerrah�n hareketleri. 

Bir de bak�yoruz elinde bugüne değin yapt�ğ� en güzel güver-
cinlerden biri; sonra bir ikincisi; sonra bir üçüncüsü. Tüm bun-
lar� gerçekleştirirken güvercin taklidi yap�yor, bir yandan da
güvercinleri iyi tan�yan Agard ile güvercinlerin yaşam� üzerine
bilgi al�şverişinde bulunuyor. 

Picasso ressam olmasayd� bir mim sanatç�s� olurdu. Güvercin-
lerden söz ederken güvercin oluyor. Ben başka hayvanlardan söz
aç�yorum, kuşkusuz, onlar�n da resmini, yontusunu, seramiğini
yapacak. Keçiler ve güvercinler s�ray� savd�, diyorum. S�ra şimdi
diğerlerinde. 

28 O C A K 1953

Picasso, güvercinlere devam ediyor. Agard’la aras�nda güvercin-
ler, daha doğrusu, genelde kanatl� hayvanlar konusunda büyük
tart�şmalar oluyor. Picasso diyor ki, “Kuluçkaya yatan tavuğun
yüksek ateşi vard�r.” Bunu tavuklar�n yaşam� ve ölümü üzerine
uzun bir söylev izliyor. Kanatlar�n� nas�l kuruttuklar�n�, manza-
ray� kafalar�n� kan�rtarak nas�l tersten seyrettikleri vb. Tümünü
taklit ederek. 

Roma için beşinci güvercinini yap�yor. Yağl� çamuru çok
seviyor, bir çocuk gibi oynuyor çamurla. “Küçükken, diyor, ha-
murdan böyle şekiller yoğurur, sonra onlar� mutfaktaki ocakta
pişirirdim. Kimi zaman mutfağ� berbat edip, aşç� kad�ndan papa-
ray� yerdim.”

Madam Ramié, gene Picasso’nun bir vazosunu kopya ediyor.
İnan�l�r gibi değil, karş�s�ndaki vazoya bakm�yor bile. Bir tür
medyum bu Madam Ramié. Picasso’nun bir vazosunu yaparken
Picasso’ya dönüşüyor. O çal�ş�rken Picasso dikkat kesilmiş izliyor;
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kendine bak�yor, kendini çal�ş�rken seyrediyormuş gibi. 
Jean’�n evi için yirmi iki dakikada gerçekleştirdiği fresk üze-

rinde konuşuluyor, “Bir küçük noktadan ç�kt�m yola”, diyor.
“Bir şövalye z�rh�n�n vidas�ndan, onun çevresinde sürdürdüm is-
tifi. Ayn� şey Savaş ve bar�ş için de geçerli. Onda da küçük bir yu-
varlaktan ç�kt�m yola; yan�lm�yorsam tekerleğin dingil deliğin-
den.”

Örümcekten filan söz ediyorum. Hemen başka bir konuya
atl�yor; el işçiliğine, dizi kavram�na getiriyor sözü. Dizi fikri bir
saplant� gibi onda. Nesnelerin say�s�n� art�rmak. 

Hakl�l�k nedenini şöyle aç�kl�yor: “Tüm bu çanak çömleği
bir eşeğe yükleyip pazara götürmek isterdim. Orda, tanesi yüz
franktan satmak. Ama gel gör ki sanat tacirleri hemen haber al�p
bu insanlar� bulacak, birkaç misli para verip bunlar� ellerinden
alacak, sonra da gidip ateş pahas�na gene koleksiyonculara sata-
caklar, dolay�s�yla bu yapt�ğ�m hiçbir işe yaramayacak.”

Picasso daha sonra, görme yeteneğinden söz ediyor: “Görmek,
diyor, çok çok zor. Kimi zaman görüyoruz, ama çok seyrek.”

Madam Ramié’nin kopya ettiği bir vazoyu bitirişini gözlüyor. 
Hava karard�, herkes gitti. Picasso, çömlek atölyesinden ay-

r�lmak istemiyor. Yar�m yüzy�l�n büyük bak�ş ustas�, bu akşam
yorgun gibi. 

“Biliyor musun, baykuşlar da yapt�m”, diyor birden. “Köy-

de, çocukken, keçiler, güvercinler yapard�m. Bir de babam�n el-
lerini. Keçileri yar�m yüzy�ld�r resmediyorum. Bizim oralarda,
herhalde sizin oralarda da öyledir, keçi çok önemlidir. Kimi za-
man yenir, ama pek ender, o da hastaysa ya da bir kazaya uğra-
m�şsa. Sonra atlar, atlar� da çok resmettim, Barselona’n�n atlar�-
n�. O kadar çok at vard� ki bir vakitler…”

Konuşurken bir güvercin daha ç�k�verdi elinden. Picasso,
avluya ç�kar�yor elindeki güvercini, yar�n güneşte kurusun diye.
Gerçek bir güvercin bu, Vallauris üzerinde uçmak için 
sab�rs�zlanan.

Tamam, Picasso, boynuna mavi yün atk�y� doluyor, baş�na
siyah beresini geçirip, “Hadi eyvallah, diyor, evli evine köylü
köyüne.”
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Picasso, Vallauris’teki Madoura atölyesinde bir güvercin boyuyor, 1953;
Jules Agard arkada, tornada çal�ş�yor. Fotoğraf: André Villers.

Picasso, Güvercin, 7 Ocak 1953. Özel koleksiyon.
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