
2.  ΕΝΑΣ ΩΡΑΙΟΣ ΛΟΥΣΤΡΟΣ 
 
25/10/1881 Μάλαγα, Νότια Ισπανία : Γέννηση Πικάσο 

• Οι πρώτες λέξεις του «µολύβι – µολύβι». 
• Συµπεριφορά στη σχολή Σαν Φερνάντο Μαδρίτης. 
• 1899: Αλλαγή επωνύµου – Σχέσεις µε το πατέρα του. 
• Αποστασιοποίηση από οργανωµένες δοµές και ακαδηµαϊσµό. (Σχολιασµός) 
• Στέκι: Els 4 Gats, ταβέρνα στη Βαρκελώνη. 
• Οκτώβριος 1900: Παρίσι για πρώτη φορά µε Κασαχέµας.Στην Παγκόσµια έκθεση ο 
πίνακας του «Οι τελευταίες στιγµές». 
• Μάιος 1901: Παρίσι για δεύτερη φορά. Αυτοκτονία Κασαχέµας. (υλικό) 
• Μπλε Περίοδος 
• 10/1902 : Γνωριµία µε Μαξ Ζακόµπ, φοιτητής φιλοσοφίας. 
• Παρίσι της «µπελ εποκ».  Έχει µετατραπεί σε ένα θέατρο πνευµατικού σφρίγους. Η 
ίδια η ζωή έχει γίνει παράσταση.(υλικό) 
• Πλοίο πλυντήριο ( Bateau Lavoir) 
• Στέκια: Le chat noir, Le lapin agile , Le zut..(υλικό) 
• 1904- Φερνάντ Ολιβιέ 
• Ροζ Περίοδος (υλικό) 
• 1905 Απολινέρ, Σαλµόν 
• Bande a Picasso, πλανήτες γύρω από έναν ήλιο…Συζητήσεις για ότι ήταν σηµαντικό 
για την αβανγκαρντ, λογοτεχνία, πολιτική, φιλοσοφία, µαθηµατικά, τεχνολογία, επιστήµη. 
• Ταµπέλα «Ραντεβού των ποιητών», Rendezvous des poetes…. 
• Ενθάρρυνση Απολινέρ, σελ.41 
• Ο Ματίς , δώδεκα χρόνια νεώτερος από τον Πικάσο υπήρξε ο µόνος ζωγράφος που ο 
Πικάσο αναγνώρισε ποτέ ως ανταγωνιστή του. Κατέληξε δε να τον θεωρεί ισάξιο του. 
(Υλικό) 
• Τάσεις της εποχής στη λογοτεχνία , στη φιλοσοφία, στην επιστήµη και στη 
τεχνολογία. 
 Δεν υπάρχουν µόνο εκείνα που µπορούµε να δούµε, ακτίνες Χ, ακτίνες Β, ακτίνες Γ, 
ραδιενέργεια. Το 1907 γίνονται πραγµατικότητα τηλέφωνα, ασύρµατη τηλεγραφία, 
πηδαλιουχούµενα αερόστατα. 
1902: έκδοση του «La science et l’ hypothèse” του σπουδαίου Γάλλου Ανρί Πουανκαρέ. 
• Αλφρεντ Ζαρί: προβοκάτορας της διανόησης που ειδικευόταν στην καταβαράθρωση 

των λογοτεχνικών και κοινωνικών συµβάσεων της µπουρζουαζίας. Πίστη στη 
γεωµετρία. Αναζήτηση φανταστικών κόσµων. 

• Ο κύκλος των φίλων του πρόσφεραν το θαυµασµό και τη κατανόηση που ποτέ δεν 
χόρταινε. Σελ.55 (Σχολιασµός) 

• Αρλεκίνοι _τσίρκο (υλικό) 
• Γκογκέν (υλικό) 
• Γνωριµία µε Λίο και Γερτρούδη Στάιν 
• Γνωριµία µε Κανβάιλερ 
• Αντιζηλία Ματίς – Πικάσο.(Σχολιασµός) 
• Ιβηρικά γλυπτά 
• Δήλωση Πικάσο: Οι δυνατοί πρέπει να τραβήξουν µπροστά και να πάρουν αυτό που 

θέλουν! (Σχολιασµός) 
 
 


