




 O Πάμπλο Πικάσο ήταν Ισπανός ζωγράφος. Είναι ένας 

από τους κυριότερους Ισπανούς εκπρόσωπους της 

τέχνης του 20ού αιώνα , συνιδρυτής μαζί με τον Ζωρζ 

Μπρακ  του κιβισμού και με σημαντική συνεισφορά 

στη διαμόρφωση και εξέλιξη της μοντέρνας και 

σύγχρονης τέχνης. 

 Ο πατέρας του ονομαζόταν Χοσέ Ρουίθ ι Μπλάσκο και 

ήταν επίσης ζωγράφος ενώ μητέρα του ήταν η Μαρία 

Πικάσο για Λόπεθ. Τα πρώτα έργα του τα υπέγραφε ως 

Ρουίθ Μπλάσκο αλλά από το 1901 άρχισε να 

χρησιμοποιεί το όνομα της μητέρας του. 

https://el.wikipedia.org/wiki/1901




 Γεννήθηκε στη Μάλαγα της Ισπανίας όπου πέρασε και 

τα δέκα πρώτα χρόνια της ζωής του. Τα πρώτα 

μαθήματα ζωγραφικής, τα έλαβε από τον πατέρα του, ο 

οποίος δίδασκε σε διάφορες ακαδημαϊκές σχολές. Ο 

ίδιος ο Πικάσο ξεκίνησε να ζωγραφίζει σε πολύ μικρή 

ηλικία και έδειξε από νωρίς δείγματα του ταλέντου του. 

Το 1891 η οικογένειά του μετακόμισε στην Λα 

Κορούνια όπου έζησε για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, 

σπουδάζοντας στην τοπική σχολή καλών τεχνών. Η 

οικογένεια εγκαταστάθηκε στη Βαρκελώνη το 

φθινόπωρο του 1895, και ο Πάμπλο έγινε δεκτός στην 

τοπική Ακαδημία Καλών Τεχνών (La Llotja), όπου είχε 

προσληφθεί ο πατέρας του ως καθηγητής του σχεδίου.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%B1




 Η οικογένεια ήλπιζε ότι ο γιος της θα σημείωνε επιτυχία 

ως ακαδημαϊκός ζωγράφος, και το 1897 η μελλοντική 

φήμη του στην Ισπανία φαινόταν εξασφαλισμένη. Τον 

ίδιο χρόνο το έργο του «επιστήμη και συμπόνοια» όπου 

για το πρόσωπο του γιατρού είχε ποζάρει ο πατέρας του, 

έτυχε διακρίσεως στην Έκθεση Καλών Τεχνών της 

Μαδρίτης. Ο Πάμπλο Ρούιθ έφυγε για την Μαδρίτη το 

φθινόπωρο του 1897 και έγινε δεκτός στην βασιλική 

ακαδημία του Σαν Φερνάντο. Βρίσκοντας όμως τη 

διδασκαλία εκεί χωρίς νόημα, περνούσε όλο και 

περισσότερο τον καιρό του αποτυπώνοντας τη ζωή 

γύρω του, στα καφενεία, στους δρόμους, όπου 

ανακάλυψε την ισπανική ζωγραφική.  





 Έγραψε «ο Βελάσκεθ πρώτης κατηγορίας, ο Ελ 

Γκρέκο έχει ζωγραφίσει μερικά υπέροχα κεφάλια, ο 

Μουρίγιο δεν με πείθει σε όλα του τα έργα». Τα 

έργα αυτών και άλλων καλλιτεχνών, όπως λ.χ., του 

Γκόγια, θα αιχμαλωτίσουν τη φαντασία του Πικάσο 

σε διάφορες περιόδους της μακρόχρονης 

σταδιοδρομίας του. 

 





 Ο Πικάσο αρρώστησε την άνοιξη του 1889 από 

οστρακιά και πέρασε την υπόλοιπη χρονιά 

αναρρώνοντας στο καταλανικό χωριό Όρτα ντε Εμπρο 

με συντροφιά το φίλο του από τη Βαρκελώνη Μανουέλ 

Παλάρες. Όταν ο Πικάσο επέστρεψε στην Βαρκελώνη 

στις αρχές του 1899, ήταν άλλος άνθρωπος, είχε 

παχύνει, είχε μάθει να ζει μόνος του στην ύπαιθρο, 

μιλούσε καταλανικά, και το σπουδαιότερο, είχε πάρει 

την απόφαση να διακόψει την καλλιτεχνική του 

εκπαίδευση σε σχολές ζωγραφικής και να αγνοήσει τα 

σχέδια της οικογένειας του για το μέλλον τουτο επίθετο 

Ρουίθ). 





 . Άρχισε ακόμη να δείχνει σαφή προτίμηση στο 

επίθετο της μητέρας του και επέγραφε πιο συχνά τα 

έργα του ως Π. Ρ. Πικάσο (από τα τέλη του 1901 

εγκατέλειψε εντελώς 




