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بيكاسو واألسرة
27-09-2019 > 06-01-2020



نظّم متحف رسسق هذا املعرض بدعم استثنايئ من املتحف الوطني 
بيكاسو‑باريس يف إطار »بيكاسو‑البحر املتوسط«، وبالتعاون مع وزارة 

الثقافة اللبنانية.

مبنحة سخّية من دانيال ادغار دو بيتشيوتو وبدعم من سرييل قاراوغالن.

القّيمتان عىل املعرض: كاميل فراسكا وياسمني الشاميل

 تصميم املعرض: جاك أبو خالد
 غرافيكيّات املعرض: مايند ذي غاب

إنارة: جو ناكوزي

 تعريب: نرسين نارض
تدقيق لغوي: محمد حمدان

Tinol :مبساهمة من

 بيكاسو‑البحر املتوسط، مبادرة من املتحف الوطني بيكاسو‑باريس
»بيكاسو-البحر املتوسط« تظاهرة ثقافيّة دولية متتد من ربيع ٢٠١٧ إىل 

خريف ٢٠١٩. أكرث من ٧٠ مؤّسسة شاركت يف بلورة برنامج حول العمل الفني 
»املتوسطي بامتياز« لبابلو بيكاسو. تتوخى مبادرة املتحف الوطني بيكاسو-
باريس من خالل هذه الرحلة يف عمل الفنان واألماكن التي ألهمته، كتجربة 

ثقافية متفردة، تعزيز الروابط بني الضفتني.

األمومة، موجان، ٣٠ آب ١٩٧١
زيت عىل قامش، ١٦٢ × ١٣٠ سم

MP226 .املتحف الوطني بيكاسو-باريس. ورثة بابلو بيكاسو، ١٩٧٩
© RMN-Grand Palais / Adrien Didierjean © Succession Picasso 2019
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يستكشف معرض »بيكاسو واألرسة« العالقات التي تربط بابلو بيكاسو )١٨٨١-١٩٧٣( 
مبفهوم النواة العائلية، بدًءا من األمومة وصوًل إىل األلعاب الطفولية، وبدًءا من صورة 
الحميمية املفهومية وصوًل إىل اختبار األبوة املتعدد األوجه تحت أضواء الشهرة. يجمع 
املعرض بني الرسوم واملحفورات واللوحات الزيتية واملنحوتات، ويستعرض بإيجاز محطات 
اإلبداع عىل مدار سبعة وسبعني عاًما، بني ١٨٩٥ و١٩٧٢، من خالل مجموعة مختارة من 
األعامل التي تُجّسد محطات مهمة يف مسرية الفنان العائلية والعاطفية الطويلة، وتعّب 
أشكالها املتنّوعة عن إعادة اخرتاع مستمرة ملفردات بيكاسو الفنية. ويف هذا السياق، 
يقصد بيكاسو مبصطلح »العائلة«، يف املقام األول، املعنى اإلسباين، أي الحلقة الضيّقة 
والحميمة والكتومة التي هي مصدر خصب لإللهام من أجل الخوض يف مواضيع مثل 
حب األنوثة، وصورة الثنايئ، وألغاز الطفولة، والسعادة البسيطة املستمّدة من تشارُك 
األشياء مع اآلخرين، أو حتى مهابة اللحظات الخاصة. لكن العائلة هي أيًضا وسيلة 
لستكشاف مواضيع أكرث كونية مثل قساوة الحرب، والوقت الذي ينقيض، وحتى التأمل 
م أعامل الفنان اإلسباين الرائد يف  يف تاريخ الفن ودوافعه. ومن خالل هذا املنظور، تُقدَّ

إطاٍر متميّز، أبعد من إطار الحقبات واألساليب، لكنه يتّصف بالطابع الفوري لإلبداع.
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االنطالقة
كان بابلو بيكاسو يف الرابعة عرشة من العمر يف عام ١٨٩٥ عندما رسم »الفتاة الصغرية 
الحافية القدَمني«. يف السنة نفسها، توفّيت شقيقته كونسبسيون بعد إصابتها بداء الخناق. 
ليس هذا الرسم بورتريه عائليًّا، بل إن شخصية فتاة الشارع تكشف عن إحساس كبري لدى 
الرّسام الشاب، وعن بحث يف تجسيد الشخص. أما الرسم الذي يجّسد الوالدة والشقيقة 
األخرى، لول، فهو أكرث حميمية، ومبثابة نشيد للعاطفة التي كان بيكاسو يكّنها للنساء 

اللوايت أحطَن به يف سن املراهقة.

تتحّول الوداعة كآبًة يف صورة الشخصيتني النسائيتني املجهولتَي الهوية ومعهام طفل، يف 
خضم املرحلة الزرقاء يف مسرية الفنان. وصل بيكاسو إىل باريس يف ترشين األول ١٩٠٠، 
عندما كان يف التاسعة عرشة من العمر، وبدأ مرحلة تأسيسية استمرت ست سنوات، 
وكّون فيها هويته الفنية، متنّقاًل بني باريس وإسبانيا، بني رّسامي القرن التاسع عرش الذين 
درس أعاملهم من جهة والحداثة التي كانت تتجىل أمام ناظَريه من جهة ثانية. وقد 
سكنت أعاملَه يف تلك الحقبة بعُض األمهات وعائالٌت عّدة؛ وتناوَب فيها الحس املرهف 
دة يف الرسوم وفقرها. فقد جّسد بيكاسو عدًدا كبريًا  والرقّة مع حزن الشخصيات املجسَّ
من املهرّجني والبهلوانيني وعاّمل السريك والضواحي سيئة السمعة يف العديد من اللوحات 

والرسوم واملحفورات.

ويف عام ١٩٢١، كان بيكاسو، يف سن األربعني، يف ذروة عطائه. فالفنان املتزّوج منذ 
عام ١٩١٨ من أولغا كوخلوفا، الراقصة يف فرقة Ballets russes، أصبح يف ذلك العام 
أبًا للمرة األوىل مع ولدة ابنه باولو. يف اللوحة، يبدو الشخصان – شقيقان أو صديقان – 
اللذان يقرآن رسالًة بانتباه وكأنهام يطّلعان عىل نبأ معنّي يدفعهام إىل الغوص يف حالة 
تأّمل، يف انعكاس أوتوبيوغرايف أكيد لبيكاسو الغارق يف التفكري، مختِبًا مرحلة جديدة يف 
حياته الحميمة والفنية. ويف ذلك العام، جّسد بيكاسو األمومة يف أعامل عّدة من خالل 
أولغا وباولو، وقد استوحى األشكال من املنحوتات القدمية التي شاهدها خالل سفره 
إىل إيطاليا يف عام ١٩١٧، واستمّدها من النزعة التكعيبية التي طُوِّرت يف العقد الثاين 

من القرن العرشين.

الفتاة الصغرية الحافية القدَمني، ل كورونيا، مطلع عام ١٨٩٥
زيت عىل قامش، ٧٠ × ٥٠ سم

MP2 .املتحف الوطني بيكاسو-باريس. ورثة بابلو بيكاسو، ١٩٧٩
© RMN-Grand Palais / Mathieu Rabeau / Adrien Didierjean © Succession Picasso 2019
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أعىل

والدة الفنان وشقيقته تُطّرزان، برشلونة، ١٨٩٦
رسم باأللوان املائية والحب والغواش عىل الورق، ١٦٫٦ × ٢٢٫٣ سم

MP409 (r) .املتحف الوطني بيكاسو-باريس. ورثة بابلو بيكاسو، ١٩٧٩
© RMN-Grand Palais © Succession Picasso 2019

مقابل

قراءة الرسالة، باريس، ١٩٢١
زيت عىل قامش، ١٨٤ × ١٠٥ سم

MP72 .املتحف الوطني بيكاسو-باريس. ورثة بابلو بيكاسو، ١٩٧٩
© RMN-Grand Palais / Mathieu Rabeau © Succession Picasso 2019
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اضطرابات
يف عام ١٩٢٧، التقى بيكاسو الشابّة ماري ترييز والرت التي ألهمته يف أعامله املطبوعة 
باإلشارات إىل الحياة الجنسية والخصوبة، وكانت وراء ظهور مفردات شكلية مؤلَّفة 
من خطوط مقوَّسة ومتعرّجة. وقد عرف بيكاسو، الذي كان متزوًجا من أولغا يف تلك 
الفرتة، الضطرابات التي عصفت بحياة الثنايئ التي كانت موزَّعة بني اليوميات العائلية 
والفنية من جهة – يف باريس وبواجولو يف النورماندي حيث اشرتى قرًصا يف عام ١٩٣٠ – 
وشغف الزنا من جهة أخرى – عىل شواطئ بريتاين أو جنوب فرنسا، حيث كان يذهب 
كلام سنحت له الفرصة. تشهد املنحوتة الخشبية الصغرية – إمنا املدهشة – التي أُنِجزَت 
عام ١٩٣٠ عىل العودة إىل الطابع األيقوين األول، وتُجّسد بطريقة رائعة النصهار الجسدي 
بني كائَنني برشيني. تكشف منحوتة »جذع امرأة« التي أُنِجزت يف عام ١٩٣١ عن فنان 
مسكون بهاجس تكاوين جسم املرأة. ويف عام ١٩٣٥، ُرِزق بيكاسو بطفلة من ماري 

ترييز أطلقا عليها اسم مايا. 

»التشنجات القاسية أو املأسوية« التي تحدث عنها بيار ديكس، املؤّرخ وصديق بيكاسو، 
لتوصيف تلك الحقبة، دفعت بالفنان إىل تكثيف نشاطه الفني يف الثالثينيات، ول سيام 
من خالل املنحوتات التي أصبح قرص بواجولو مبثابة مركز أسايس لها، أي املحرتف حيث 
ترتاكم مختلف األشكال. ثم دفعت به تلك التشنجات إىل التوقف فجأة عن العمل طوال 

تسعة أشهر، بني أيار ١٩٣٥ وشباط ١٩٣٦.

يف عام ١٩٣٦، ارتبط بيكاسو بعالقة غرامية مع دورا مار. فأصبحت ماري ترييز ومايا املالذ 
العائيل، ودورا املرأة املشتهاة. وهكذا تناوب بيكاسو عىل تجسيد بورتريَهني لمرأتني، 

األوىل شعرها أشقر، والثانية شعرها أسود وأظافرها مطلية.

كان بيكاسو منشغاًل إًذا بالوضع السيايس يف إسبانيا، وكان يتابع األحداث عن كثب. 
ويف هذه املرحلة، جّسد عدًدا كبريًا من النساء الباكيات. سكنت الحرب أعامل بيكاسو، 
وتناوبت مشاهدها مع صور النساء املعشوقات. تنقل لوحة »غرنيكا« التي أُنِجزت يف 
عام ١٩٣٧، صورة مخيفة لعائالت مفكَّكة أنهكها الذعر واألمل. فالقلق من فقدان أشخاص 
أعزّاء، وعنف األنباء التي تتناقلها الصحافة يوميًا، دفعا بالفنان إىل اختيار مواضيع تتأرجح 
بني الباءة والقسوة، عىل غرار الهررة التي ترتّصد الطيور أو تلتهمها، واألطفال الكئيبني، 

والطبيعة امليتة حيث متتزج الفواكه والجامجم.

الثنايئ، بواجولو، ١٩٣٠
منحوتة بخشب الزيزفون، ١٠٫٥ × ٣٫٥ × ٢٫٢ سم

MP285 .املتحف الوطني بيكاسو-باريس. ورثة بابلو بيكاسو، ١٩٧٩
© RMN-Grand Palais / Mathieu Rabeau © Succession Picasso 2019
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أعىل

القبلة، باريس، ١٩٤٣
ورقة ممزّقة من صحيفة أُلِصقت وُعلِّمت بالحب، ٧٫٩ × ٨٫٩ سم

MP1998-31 .املتحف الوطني بيكاسو-باريس. رشاء، ١٩٩٨
© RMN-Grand Palais

مقابل

جذع امرأة، بواجولو، ١٩٣١
برونز، ٦٢٫٥ × ٢٨ × ٤١٫٥ سم

MP294 .املتحف الوطني بيكاسو-باريس. ورثة بابلو بيكاسو، ١٩٧٩
© RMN-Grand Palais / Adrien Didierjean © Succession Picasso 2019
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ألعاب
منذ عام ١٩٤٣، مل يعد الرسم يتطرق إىل ذعر السنوات األخرية ألن الحرب يف فرنسا 
دخلت مرحلتها النهائية. يف أيار ١٩٤٣، التقى بيكاسو يف باريس بالرّسامة فرانسواز جيلو، 
وأّسس معها تدريجيًا حياة جديدة. أقاما مًعا مرات عدة يف جنوب فرنسا، واستقرا أخريًا 

يف فالوريس يف عام ١٩٤٨.

أصبحت الدائرة العائلية، التي توّسعت مع ولدة كلود يف عام ١٩٤٧ وبالوما يف عام ١٩٤٩، 
موضوًعا مهاًم يجّسده بيكاسو كام فرانسواز جيلو يف أعاملهام. وأبعد من الطابع األيقوين 
املتجدد، دفع حضور األطفال بالفنان إىل البحث عن العفوية وعن إبداع ينبض حنانًا 
وظرافة، عب النظر عن كثب إىل ابتكاراتهم. حتى إنه قال يف عام ١٩٤٦: »يف سن الـ١٢، 

كنت أرسم مثل رافاييل. استغرقُت حياًة كاملة يك أتعلّم الرسم مثل األطفال«.

ابتكر بيكاسو ألعابًا مستخِدًما مختلف أنواع املواد التي وقع عليها يف محرتفه، مثلام 
سبق له أن صنع ألعابًا لباولو ومايا، حتى إنه أدخلها يف منحوتاته املركَّبة. وأصبحت املرأة 

الحامل شخصية متكررة يف سلسلة منحوتات أنجزها بني عاَمي ١٩٤٨ و١٩٥١.

إًذا بدا بيكاسو شديد التحفيز، من خالل تبّنيه دور رب األرسة. تكشف أعامٌل عّدة 
عن رجل مفتون باألبّوة، ومطبوع بيوميات األم والطفل، كام يف لوحة »أم تلعب مع 
أطفالها« املؤرّخة يف ١٤ حزيران ١٩٥١، أو أيًضا بورتريهات عدة لكلود وبالوما أنجزها 
بني عاَمي ١٩٤٩ و١٩٥٣. يشهد األطفال اللعوبون واأللوان النابضة بالحياة والخطوط 
املستديرة عىل الطاقة املستمرة التي كان الفنان يشعر بها يف تلك الحقبة. متتلئ األعامل 
باملواضيع العائلية حيث يُجّسد الفنان مداورًة لحظات اللعب، ولحظات الرتفيه اإلبداعي، 
واملنزل العائيل من الداخل. ويُبقي بيكاسو عىل هذا الطابع األيقوين يف أعامله بعد رحيل 

فرانسواز، ول سيام يف سلسلة لوحات ألطفال يرسمون مع أّمهم.
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أمٌّ تلعب مع أطفالها، فالوريس، ١٤ حزيران ١٩٥١
زيت عىل لوح خشب معاكس، ٧٣ × ٩١٫٥ سم

املتحف الوطني بيكاسو-باريس، يف أمانة متحف بيكاسو يف أنتيب
MP1990-24 .ورثة جاكلني بيكاسو، ١٩٩٠

© RMN-Grand Palais © Succession Picasso 2019
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أعىل

فرانسواز، كلود، بالوما: القراءة واأللعاب 2، باريس، ١٦ كانون الثاين ١٩٥٣
ماء الفضة، حفر مايئ وكشط عىل نحاس. الحالة الثالثة. طباعة لكوريري، ٣٣٫٥ × ٤٨٫٤ سم

MP3009 .املتحف الوطني بيكاسو-باريس. ورثة بابلو بيكاسو، ١٩٧٩
© RMN-Grand Palais © Succession Picasso 2019

مقابل

املرأة والطفل، مدينة كان، مطلع ١٩٦١
ت وثُنيت وُجِمعت وطُليت، ١٢٨ × ٦٠ × ٣٥ سم صفيحة معدنية قُصَّ

MP361 .املتحف الوطني بيكاسو-باريس. ورثة بابلو بيكاسو، ١٩٧٩
© RMN-Grand Palais / Mathieu Rabeau © Succession Picasso 2019
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عائالت خيالية
التقى بيكاسو جاكلني روك يف محرتف مادورا يف فالوريس. وانتقل معها، بعد انفصاله 
عن فرانسواز، إىل فيال ل كاليفورين يف مدينة كان يف عام ١٩٥٥، ثم عقد قرانه عليها يف 
عام ١٩٦١ يف مقر بلدية فالوريس. وقد دخل بيكاسو مرحلة جديدة من العمل املكثَّف 
الذي حظي بتغطية إعالمية واسعة يف مدينة كان، ليعود الفنان فينعزل أكرث عن محيطه 

يف ماس نوتردام دويف يف مدينة موجان.

ويف موجان، رسم بيكاسو لوحات القامش التي يُسلّط هذا املعرض الضوء عليها، والتي 
يراوح تاريخها بني ١٩٦٩ و١٩٧٢، وتَبز فيها مجموعة من الشخصيات التي تؤلّف عائالت 

منّوعة وخيالية.

تشمل العائالت التي جّسدها بيكاسو يف تلك املرحلة عائلة البستاين يف منزله، وعائلة 
بيارو كروملينك، فنان املحفورات الذي عمل معه لسنوات عدة، ولكنها أيًضا عائالت 
مستلَهمة من أعامل الرّسام آنغر والكاتب بالزاك أو عائالت أسطورية استوحاها من 

قراءاته ومن األفالم التي شاهدها.

اتخذت األمهات شكل سيدات وثنيات يعانقن أطفالهن بإحساس قوي. وجّسد بيكاسو 
عدًدا كبريًا من هذه الرسوم عىل لوحات قامش من الحجم الكبري. وهكذا أصبحت العائلة 
صورة عن إحساس خيايل، وتعلُّق شبه ديني بني األفراد، وظاهرة مفعمة باإلحساس إىل 

درجة أنها تركت أثرًا كبريًا لدى الفنان يف سنوات حياته األخرية.

اللوحات الكبى التي رسمها بيكاسو يف نهاية مسريته هي مبثابة تحية حقيقية لعنرص 
املفاجأة لدى الطفل. والقتصاد يف استخدام املوارد يصب يف إطار التعبري عن البساطة. 
يتساءل بيكاسو، عىل مشارف سنيّه التسعني، عن الصلة مع التجديد والبحث عن البساطة 
يف الفن: يف لوحة »الرّسام والطفل«، ينترص الطفل عىل الرجل العجوز، فيُقّدم بيكاسو من 
خالل هذا املشهد، صورة عن التجدد املستمر لفن الرسم. قال بيكاسو للشاعر رافاييل ألبيت: 
 »إنه يُجّسدين. الرّسام املندهش بكل يشء. لسُت أنا من رسمته بل الطفل هو َمن رسمني« 

.)١٩٧٤ ،Picasso, le rayon ininterrompu, Paris, Cercle d’art(
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الرّسام والطفل، موجان، ٢١ ترشين األول ١٩٦٩
زيت عىل قامش، ١٣٠ × ١٩٥ سم

MP1990-36 .املتحف الوطني بيكاسو-باريس. ورثة جاكلني بيكاسو، ١٩٩٠
© RMN-Grand Palais © Succession Picasso 2019
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رجل وامرأة، موجان، ١٢ متوز ١٩٧١
زيت عىل قامش، ١١٦ × ٨٨٫٥ سم

املتحف الوطني بيكاسو-باريس، يف أمانة متحف الفنون الجميلة يف نانيس
MP1990-43 .ورثة جاكلني بيكاسو، ١٩٩٠

© RMN-Grand Palais © Succession Picasso 2019
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الفارس املليك والطفل، موجان، ٢٥ أيار ١٩٧٢
زيت عىل قامش، ١٦٢ × ١٣٠ سم

املتحف الوطني بيكاسو-باريس، يف أمانة متحف غرونوبل
MP1990-50 .ورثة جاكلني بيكاسو، ١٩٩٠

© RMN-Grand Palais © Succession Picasso 2019
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١٨٨١
ولدة بابلو بيكاسو يف ٢٥ ترشين األول يف مدينة مالقة، 

والده الرّسام واألستاذ خوسيه رويز بالسكو )١٩٣٨-١٩١٣( 
ووالدته ماريا بيكاسو إي لوبيز )١٨٥٥-١٩٣٩(.

١٨٨٤
ولدة شقيقته دولوريس املعروفة بلول )١٨٨٤-١٩٥٨(.

١٨٨٦ ٥ أعوام

١٨٨٧
ولدة شقيقته الثانية كونسيبسيون املعروفة بكونشيتا 

.)١٨٨٧-١٨٩٥(

١٨٨٨
أنجز بيكاسو لوحاته األوىل بدفعٍ من والده.

١٨٩١ عرش سنوات

١٨٩2
بدأ دراسته يف كلية La Corogne للفنون الجميلة 

التي كان والده يُدرّس فيها.

١٨٩٣
هة إىل  أطلق املجلة املصّورة Azul Y Blanco املوجَّ

عائلته وأصدقائه.

١٨٩٥
وفاة كونسيبسيون وانتقال األرسة إىل برشلونة: قبول 

بيكاسو يف كلية La Lltoja للفنون الجميلة، فرع 
الفنون الكالسيكية والطبيعة الجامدة، التي كان والده 

يُدرّس فيها.

١٨٩٦ ١٥ عاًما
أنشأ بيكاسو محرتفه األول بالشرتاك مع مانويل بالريس.

تنظيم املعرض الثالث للفنون الجميلة والصناعة يف 
برشلونة، الذي عرض بيكاسو فيه لوحته »املناولة 

األوىل« )متحف بيكاسو، برشلونة(.

١٨٩٧
قبول بيكاسو يف أكادميية سان فرناندو امللكية للفنون 

الجميلة يف مدريد. أول لوحة كبرية من توقيعه 
»العلوم واإلحسان« )متحف بيكاسو، برشلونة(.

يف ربيع العام التايل، غادر مدريد وعاد إىل برشلونة.

 بيكاسو:
سيرة مصّورة

املصور مجهول الهوية
بورتريه لبابلو بيكاسو وشقيقته لوال، مالقة، ١٨٨٨.

تصوير فوتوغرايف، ١٢ × ٩ سم.
APPH15359 .املتحف الوطني بيكاسو-باريس. هبة من ورثة بيكاسو، ١٩٩٢
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١٨٩٨
اإلقامة األوىل يف هورتا دي إبرو مع مانويل بالريس.

١٨٩٩
العودة إىل برشلونة والنضامم إىل حلقة من الفنانني 
الطليعيني يف مقهى Els Quatre Gats. لقاء بيكاسو 

بكارلوس كاساجيامس.

١٩٠٠
اإلقامة األوىل يف باريس برفقة كارلوس كاساجيامس 

ملناسبة املعرض الكوين. اإلقامة يف مومنارتر ولقاء برت ويل.

١٩٠١ 2٠ عاًما
بيكاسو يرسم لوحة »موت كاساجيامس« )باريس، 
املتحف الوطني بيكاسو-باريس( التي أرادها تحيًة 

لصديقه الذي تويّف منتحرًا. لقاء بيكاسو مباكس 
جايكوب. بدء املرحلة الزرقاء: »بورتريه ذايت« 

.)MP4 ،املتحف الوطني بيكاسو-باريس(

١٩٠2
املعرض األول للوحات الزرقاء لدى برت ويل واملنحوتة 

األوىل من الطني: »امرأة جالسة« )باريس، املتحف 
.)MP1996-12;Pic.Sc.196 ،الوطني بيكاسو-باريس

١٩٠٣
 Museum of( »العودة إىل برشلونة: لوحة »الحياة

Art، كليفالند(.

١٩٠٤
النتقال لإلقامة يف باتو-لفوار يف مومنارتر. لقاء أندريه 
ساملون وغيوم أبولينري وفرناند أوليفييه التي أصبحت 

مودياًل لرسومه ثم حبيبته طوال سبع سنوات. النتقال 
من املرحلة الزرقاء إىل املرحلة الزهرية: لوحة »املمثل« 

)Metropolitan Museum of Art، نيويورك(.

١٩٠٥
زيارة املعرض الستعادي ألعامل فان غوغ وسورا يف 
صالة عرض Salon des Indépendants واملعرض 
 Salon( الستعادي ألعامل إنغر يف معرض الخريف

d’Automne(. لقاء ليو وجرترود شتاين. إنجاز 
املنحوتة البونزية األوىل: »املجنون« )باريس، املتحف 

.)MP1996-13 ،الوطني بيكاسو-باريس

مانويل باالريس إي غرو
بيكاسو وماتو دو سوتو وكاساجيامس عىل السطيحة يف ٣ شارع ال مرسيد، 

برشلونة، نحو عام ١٩٠٠.
أُنجزت الطبعة يف وقٍت لحق. تصوير فوتوغرايف، ١٨،٢ × ٢٤ سم.

APPH15324 .املتحف الوطني بيكاسو-باريس. منحة عام ١٩٩٢

املصور مجهول الهوية
بورتريه لبيكاسو يف ساحة رافينيان، مومنارتر، عام ١٩٠٤.

الطبعة غيو مؤرّخة. صورة بالجالتني والفضة، ١٢ × ٨،٩ سم.
APPH15301 .املتحف الوطني بيكاسو-باريس. منحة عام ١٩٩٢
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١٩٠٦ 2٥ عاًما
زيارة معرض املنحوتات اإليبريية يف متحف اللوفر. 

تأثري الفن البدايئ واستخدام الكليشيهات اإلثنوغرافية 
والصور السترشاقية. لقاء هرني ماتيس وأندريه دورين. 
 Metropolitan Museum( »بورتريه جرترود شتاين«
of Art، نيويورك(. بيكاسو وفرناند أوليفييه يقيامن يف 

قرية غوزول يف كتالونيا.

١٩٠٧
بيكاسو يشرتي رأيَس منحوتتني إيبرييتني من دون أن 

يدري أنهام مرسوقتان من متحف اللوفر. اكتشاف 
النحت األفريقي يف متحف تروكاديرو. لقاء جورج 

براك. »آنسات أفينيون« )MoMA، نيويورك(.

الزيارة األوىل إىل تاجر الفنون دانيال-هرني كانويلر 
)١٨٨٤-١٩٧٩( يف باتو-لفوار، يف شباط.

١٩٠٨
بيكاسو يشرتي تحفته الفنية األوىل، »بورتريه امرأة« 

)١٨٩٥( )باريس، املتحف الوطني بيكاسو-باريس، 
MP2017-39( بريشة هرني روسو املعروف 

بـ»الجمريك روسو« )١٨٤٤-١٩١٠(، من تاجر خردوات 
بارييس يف شارع الشهداء. وبعد فرتة وجيزة، أقام 
مأدبة عىل رشف الفنان وبحضوره يف باتو-لفوار 

مبشاركة غيوم أبولينري وماري لورنسني وأندريه ساملون 
وجورج براك وجرترود شتاين.

١٩٠٩
اإلقامة يف هورتا مع فرناند أوليفييه. النتقال مع 

فرناند إىل محرتف جديد يف باريس، ١١ جادة كلييش 
يف املنطقة اإلدارية التاسعة.

١٩١٠
إبرام عقد مع التاجر دانيال-هرني كانويلر: »بورتريه 
كانويلر« )Art Institute، شيكاغو(. املعرض األخري 

يف غالريي فولر: بيكاسو يرفض عرض أعامله يف باريس 
حتى عام ١٩١٦. بيكاسو مييض الصيف مع أندريه 

دورين وزوجته أليس، وفرناند أوليفييه يف قرية 
كاداكويس يف كتالونيا.

١٩١١ ٣٠ عاًما
بيكاسو يعرض أعامله يف صالت عرض يف برلني 

املصور مجهول الهوية
بابلو بيكاسو وفرناند أوليفييه مع كلَبيهام، فيو وفريكا، مومنارتر، باريس، 

نحو ١٩٠٤‑١٩٠٦.
الطبعة غري مؤرّخة. نسخة معنونة عن مطبوعة، ١٣ × ٩،٢ سم.

FPPH145 .املتحف الوطني بيكاسو-باريس. توثيق
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ونيويورك. بدء عالقته مع إيفا غويل وانفصاله عن 
فرناند. لقاء فناين الحركة املستقبلية وبدء عمله يف 

مجال التفنن يف رسم الحروف.

١٩١2
معارض يف موسكو وميونخ وبرلني وكولونيا. بيكاسو 
ينتقل لإلقامة يف مونبارناس وبدء عمله يف التجميع 

ش«  والرتاكيب: »طبيعة جامدة مع كريس مقشَّ
.)MP36 ،باريس، املتحف الوطني بيكاسو-باريس(

١٩١٣
معرض يف نيويورك يف Armory Show. بيكاسو يقيم 
مع إيفا غويل يف سرييه يف منزل دلكروس يف آذار. أول 

معرض استعادي يف ميونخ.

يف أيلول، انتقل الثنايئ لإلقامة يف محرتف جديد، 
٥ مكرر شارع فيكتور-شولرش يف حي مونبارناس. وفاة 

والد بيكاسو.

١٩١٤
اإلقامة يف أفينيون مع إيفا غويل. بيكاسو يجالس 

براك ودورين املقيَمني عىل مقربة منه. اندلع الحرب 
العاملية األوىل. سلسلة »أكواب رشاب األفسنتني«.

١٩١٥
بيكاسو عرّابًا يف عامدة ماكس جايكوب. وفاة إيفا 

غويل بعد رصاع مع داء السل.

١٩١٦ ٣٥ عاًما
بدء عالقته مع غايب لسبيناس. لقاء رسج دو 

دياغيليف، مدير فرقة الباليه الروسية. العرض األول 
للوحة »آنسات أفينيون«، من تنظيم أندريه ساملون. 

يف متوز، انتقل بيكاسو إىل محرتف يف ٢٢ شارع فيكتور 
هوغو يف مونروج جنوب باريس.

١٩١٧
بيكاسو يسافر إىل إيطاليا برفقة جان كوكتو )١٨٨٩-
١٩٦٣(. ويزور روما حيث أقام يف فيا مارغوتا. وقد 

 Parade توىل تنفيذ الديكور واألزياء يف عرض الباليه
يف روما. زار نابويل وبومباي. والتقى أولغا خوخلوفا 

التي كانت راقصة يف فرقة الباليه الروسية، وبدأ عالقة 
معها. ثم سافر إىل مدريد وبرشلونة.

املصور مجهول الهوية
كليشيه سلبية لصورة مجهولة املصدر تُجّسد إيفا غويل )االسم املستعار 

ملارسيل هومرب(، ١٩١2.
الطبعة غيو مؤرّخة. صورة بالجالتني والفضة، ٢٣،٥ × ١٧ سم.

FPPH152 .املتحف الوطني بيكاسو-باريس. توثيق

املصور مجهول الهوية
بابلو بيكاسو مع أولغا خوخلوفا عىل السطيحة عىل سطح فندق ميرنفا، 

روما، ١٩١٧.
صورة بالجالتني والفضة، ٧ × ١١،٤٢ سم.

(11) APPH3627 .املتحف الوطني بيكاسو-باريس. هبة من ورثة بيكاسو، ١٩٩٢
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١٩١٨
معرض مع هرني ماتيس يف صالة عرض بول غيوم. 

بيكاسو يتزوج أولغا: »بورتريه أولغا جالسة عىل كنبة« 
 .)MP55 ،باريس، املتحف الوطني بيكاسو-باريس(

أمىض الثنايئ فصل الصيف يف بياريتز. وفاة غيوم 
أبولينري يف ترشين الثاين. توقيع الهدنة.

١٩١٩
لقاء خوان مريو. وتعاون جديد مع عرَضني للباليه، 
Le Tricorne وPulcinella. أقام بيكاسو وأولغا، 

من أيار إىل آب، يف فندق سافوي يف لندن. وقد توىل 
.Le Tricorne الفنان تنفيذ ديكور عرض الباليه

١٩2٠
اإلقامة مع أولغا يف سان رافاييل. ومتضية العطلة 

األوىل يف جوان-يل-بان حتى أيلول.

١٩2١ ٤٠ عاًما
ولدة باولو، مثرة زواجه من أولغا. ومن متوز إىل 

ترشين األول، أقام بيكاسو مع أولغا وطفلهام يف فيال 
صغرية يف فونتينبلو، عىل مقربة من القرص واملتنزّه، 

حيث أنشأ محرتفًا. أول دراسة مفّصلة عن بيكاسو يف 
ميونخ. »ثالث نساء عند النبع« )MoMA، نيويورك(.

١٩22
اإلقامة األوىل يف دينارد مع أولغا وباولو. »امرأتان 

تركضان عىل الشاطئ )السباق(« )باريس، املتحف 
الوطني بيكاسو-باريس، MP78(. بيكاسو يتعاون مع 
كوكتو لتنفيذ الرسوم التصويرية يف روايته »أنتيغون«. 

مراسالت مع مان راي.

١٩2٣
اإلقامة يف كاب دانتيب مع أولغا وباولو. »مزمار بان« 

.)MP79 ،باريس، املتحف الوطني بيكاسو-باريس(

١٩2٤
.Mercure دعم الرسياليني يف ديكور عرض الباليه

١٩2٥
اإلقامة يف مونتي كارلو مع أولغا وباولو لحضور عرض 

فرقة الباليه الروسية. يف هذا العام، رسم بيكاسو لوحة 
»الرقصة« )Tate Gallery، لندن(. اإلقامة يف جوان-
يل-بان. ونشَط بيكاسو أيًضا يف العمل مع مجموعة 

الفنانني الرسياليني.

ميني

املصور مجهول الهوية
بيكاسو، دونا ماريا رويز بيكاسو، 

لوال رويز فيالتو واثنان من 
أوالدها، خوانني وخوسيفني، ١٩١٧.

 صورة بالجالتني والفضة،
١١،٢ × ٦،٦ سم.

 املتحف الوطني بيكاسو-باريس.
APPH6049 .منحة عام ١٩٩٢

يسار

املصور مجهول الهوية
بيكاسو يحمل الطفل باولو 
بجانب والدته، ماريا لوبيز 
 بيكاسو، متنزه يف فونتانبلو،

١١ آب ١٩2١.
 صورة بالجالتني والفضة،

١٠،٨ × ٦،٩ سم.
 املتحف الوطني بيكاسو-باريس.

APPH6077 .منحة عام ١٩٩٢
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١٩2٦ ٤٥ عاًما
 Cahiers أعامل بيكاسو تُنرَش بصورة منتظمة يف مجلة
d’Art لكريستيان زرفوس. إنجاز سلسلة من األعامل 
القامئة عىل التجميع من خالل لوحتَي »آلت الغيتار« 
و»محرتف صانعة القبعات« )مركز بومبيدو، املتحف 

الوطني للفن الحديث، باريس(.

١٩2٧
لقاء ماري ترييز والرت يف باريس، وقد أصبحت لحًقا 
املوديل يف رسومه. محفورات تُجّسد رواية »التحفة 

الفنية املجهولة« )Chef-d’œuvre inconnu( لبالزاك.

١٩2٨
عمل فني مع خوليو غونزاليس. إقامة يف دينارد مع 

أولغا وباولو. بيكاسو يرتدد رًسا إىل ماري ترييز. ظهور 
موضوع املينوتور، أي مخلوق نصفه رجل ونصفه 

اآلخر ثور، واملنحوتات األوىل املصنوعة من الحديد.

١٩2٩
تدهور العالقة مع أولغا. اإلقامة يف دينارد مع ماري ترييز.

١٩٣٠
رشاء قرص بواجولو )أور(. إنجاز الرسوم التصويرية 

لقصيدة »تحولت« )Métamorphoses( بقلم 
أوفيد لحساب النارش ألبري سكريا. لوحة »األكروبايت« 
.)MP120 ،باريس، املتحف الوطني بيكاسو-باريس(

١٩٣١ ٥٠ عاًما
إنشاء محرتف للنحت يف قرص بواجولو. مجموعة من 

املنحوتات بعنوان »متسلسلة فولر«.

١٩٣2
أول معرض استعادي ألعامل بيكاسو يف باريس يف 

غالريي جورج بويت. صدور أول مجلد لفهرس أعامله 
١٨٩٥-١٩٠٦ من إعداد كريستيان زرفوس.

١٩٣٣
بيكاسو مييض الصيف يف مدينة كان يف فندق 

ماجستيك ثم يف برشلونة يف فندق الريتز برفقة أولغا 
وباولو. صدور مذكرات فرناند أوليفييه »بيكاسو 

.)Picasso et ses amis( »وأصدقاؤه

١٩٣٤
اكتشاف اللوحات العائدة للقرون الوسطى األوروبية 
يف متحف الفن الكتالوين يف برشلونة. ظهور املواضيع 

السياسية يف أعامله. »املرأة مع أوراق الشجر« 

ميني

لويس روزن
بورتريه لبابلو بيكاسو بزي 

مصارع الثريان، ١٩2٧‑١٩2٨.
الطبعة غري مؤرّخة. صورة 

بالجالتني والفضة، ١٧ × ١١ سم.
 املتحف الوطني بيكاسو-باريس. 

APPH6705 .منحة عام ١٩٩٢ 
الحقوق محفوظة.

يسار

املصور مجهول الهوية
ماري ترييز والرت مع ابنتها مايا 

يف املتنزه.
الطبعة غري مؤرّخة. صورة 

بالجالتني والفضة، ١٣ × ٧،٧ سم.
 املتحف الوطني بيكاسو-باريس.

APPH4603 .منحة عام ١٩٩٢
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.)MP314 ،باريس، املتحف الوطني بيكاسو-باريس(

ويف هذا العام، قام برحلته األخرية إىل إسبانيا.

١٩٣٥
بيكاسو يتوقف عن الرسم، وينكب عىل الكتابة، ل 
سيام كتابة القصائد. انفصل عن أولغا من دون أن 

يقع الطالق بينهام. ولدة مايا، ابنته من ماري ترييز. 
بيكاسو يلتقي دورا مار.

١٩٣٦ ٥٥ عاًما
عالقة صداقة مع بول إلوارد. تعيني بيكاسو عىل رأس 

متحف برادو يف مدريد. بدء عالقته مع دورا مار. 
اندلع الحرب األهلية اإلسبانية.

بيكاسو يغادر قرص بواجولو ويرتكه ألولغا التي انفصل 
عنها.

ماري ترييز ومايا تقيامن بصورة دامئة حتى عام ١٩٣٩ 
يف املحرتف يف قلب الطبيعة يف ترمبالي-سور-مولدر 

)إيفلني(.

١٩٣٧
محرتف جديد، ٧ شارع غران أوغوستني. عمل رسيع 
 Museo Nacional( »ومكثّف عىل لوحة »غرنيكا
Centro de Arte Reina Sofía، مدريد(، وكانت 
دورا مار تتوىل التقاط الصور الفوتوغرافية لبيكاسو 

أثناء العمل. وقد ُعرِضت اللوحة يف الجناح اإلسباين يف 
املعرض الدويل للفنون والتقنيات يف باريس.

١٩٣٨
انقسام الرسياليني ألسباب سياسية.

١٩٣٩
 Museo( »وفاة والدة بيكاسو. عرض لوحة »غرنيكا

Nacional Centro de Arte Reina Sofía، مدريد( 
يف الوليات املتحدة ملناسبة معرض »بيكاسو: مسريته 

 Picasso: 40 years( »الفنية عىل امتداد ٤٠ عاًما
of his art( يف متحف الفن الحديث )MoMA( يف 

نيويورك. اندلع الحرب العاملية الثانية.

١٩٤٠
اإلقامة يف املحرتف يف شارع غران أوغوستني طوال 

مرحلة الحتالل.

١٩٤١ ٦٠ عاًما
كتابة مرسحية »الرغبة املمسوكة من ذيلها« 

)Le désir attrapé par la queue( املؤلّفة من ستة 
فصول مع رسوم.

١٩٤2
بيكاسو يتعرض لهجوم يف مقال بقلم فالمينك يف 

صحيفة Comœdia بعنوان »دعم الرّسامني واملفّكرين 
الشباب املعارضني لبيكاسو«. »رأس الثور« )باريس، 

.)٢١٤-MPاملتحف الوطني بيكاسو-باريس، ١٩٩٦

١٩٤٣
تدهور العالقة مع دورا مار. بيكاسو يلتقي الرّسامة 

الشابة فرانسواز جيلو. »الرجل مع الخروف« )باريس، 
.)MP331 ،املتحف الوطني بيكاسو-باريس

١٩٤٤
بيكاسو ينضم إىل الحزب الشيوعي. معرض استعادي 

كبري يف »صالون الخريف«: ردود فعل عنيفة ضد 
أعامله والتزامه السيايس. تعيني بيكاسو رئيًسا للجنة 
التوجيهية يف جبهة الفنون الوطنية من أجل دراسة 

حالت الفنانني املتورطني يف العاملة.

١٩٤٥
إقامة يف األنتيب مع دورا مار قبل أن يعود إىل باريس 

لإلقامة مع فرانسواز. نهاية الحرب العاملية الثانية. 
»موضع الجثث« )MoMa، نيويورك(. بيكاسو يشرتي 

منزًل لدورا مار يف مينريب )فوكلوز(.

١٩٤٦ ٦٥ عاًما
انفصال تدريجي عن دورا مار. بيكاسو يقيم يف محرتف 

موقت يف قرص غرميالدي يف األنتيب. معرض »الفن 
واملقاومة« يف املتحف الوطني للفن الحديث ومعرض 
كبري يف متحف الفن الحديث )MoMA( يف نيويورك.

١٩٤٧
تقدمة عرش لوحات مهمة إىل املتحف الوطني للفن 

الحديث. ولدة كلود. نشاط مهم لبيكاسو يف فن 
صناعة الخزف يف فالوريس.

١٩٤٨
 ،)Visite à Picasso( »تصوير فيلم »زيارة إىل بيكاسو
إخراج بول هايسريتس. بيكاسو يقيم يف فيال ل غالواز 
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يف فالوريس )األلب-ماريتيم(. بينايل البندقية: املعرض 
األول يف إيطاليا. 

املشاركة يف »مؤمتر املفكرين من أجل السالم« يف 
فروتسواف مع بول إلوارد، وزيارة كراكوفيا وأوشفيتز 

مع بيار ديكس.

١٩٤٩
أراغون يختار لوحة »الحاممة« ملصًقا ملؤمتر السالم يف 

باريس. ولدة بالوما. رشاء محرتفات فورناس لتوسيع 
املنزل يف فالوريس.

١٩٥٠
املشاركة يف املؤمتر الثاين للسالم يف بريطانيا العظمى. 

جائزة لينني للسالم. سلسلة من املنحوتات الكبى 
املصنوعة بواسطة أغراض مستعملة: »املعزاة« 

 .)MP339 ،باريس، املتحف الوطني بيكاسو-باريس(
بداية الحرب الكورية.

١٩٥١ ٧٠ عاًما
اإلقامة مع فرانسواز يف باريس وفالوريس. معرض 

استعادي كبري يف اليابان. »مجزرة يف كوريا« )باريس، 
.)MP203 ،املتحف الوطني بيكاسو-باريس

١٩٥2
تصميم الديكور يف كنيسة صغرية مهملة يف فالوريس: 

»معبد السالم«. لقاء جاكلني روك.

١٩٥٣
معرض »التكعيبية ١٩٠٧-١٩١٤« يف املتحف 
الوطني للفن الحديث. بيكاسو ينأى بنفسه 

عن الحزب الشيوعي الفرنيس بعد نرش بورتريه 
ستالني بريشته عىل الصفحة األوىل يف صحيفة 

.Les Lettres françaises

١٩٥٤
بيكاسو يلتقي سيلفيت دافيد ويُجّسدها يف العديد من 
البورتريهات. وينتقل لإلقامة مع جاكلني روك يف باريس.

١٩٥٥
بيكاسو يشرتي عقار ل كاليفورين يف مرتفعات مدينة 

كان وينتقل لإلقامة فيه مع جاكلني روك. سلسلة 
»نساء الجزائر بحسب دولكروا«.

املصّور مجهول الهوية 
بيكاسو، يف املاء، رافعاً كلود فوق ذراَعيه، غري مؤّرخة.

الطبعة غري مؤرّخة. صورة بالجالتني والفضة، ١٨،٨ × ١٣،٤ سم.
APPH7914 .املتحف الوطني بيكاسو-باريس. منحة عام ١٩٩٢

املصّور مجهول الهوية 
بالوما تُقّدم قشدة بالكراميل إىل بيكاسو، ال غالواز، فالوريس، ١٩٥2‑١٩٥٣.

الطبعة غري مؤرّخة. صورة بالجالتني والفضة، ١٧،٩ × ٢٣،٧ سم.
APPH8040 .املتحف الوطني بيكاسو-باريس. منحة عام ١٩٩٢
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قرص فوفونارغ، عىل مقربة من إيكس-أون-بروفانس 
واملواقع التي رسمها سيزان.

١٩٥٩
تدشني »نصب ُمهدى إىل أبولينري« )رأس دورا مار( يف 
سان-جرمان-دي-بري و»معبد السالم« يف فالوريس. 

بداية العمل عىل سلسلة »فطور عىل العشب، 
بحسب مانيه«.

١٩٦٠
معرض يف غالريي سال غاسبار يف برشلونة. »بوفيه 

فوفونارغ« )باريس، املتحف الوطني بيكاسو-باريس، 
.)MP214

١٩٦١ ٨٠ عاًما
زواج بيكاسو من جاكلني روك يف فالوريس وانتقالهام 
لإلقامة يف املنزل الريفي يف نوتردام-دو-يف يف موجان، 

حيث محرتف الفنان، يف أجواء أكرث حميمية. بداية 
العمل عىل الصفائح املعدنية عب طليها وقصها: 

»املرأة ذات الذراعني املفتوحتني« )باريس، املتحف 
 .)MP1830 ،الوطني بيكاسو-باريس

١٩٦2
جائزة لينني الثانية للسالم.

١٩٦٣
افتتاح متحف بيكاسو يف برشلونة، بفضل تبّع 

سابارتيس بلوحات بريشة بيكاسو. بداية التعاون مع 
اإلخوة كروملينك يف مجال املحفورات.

١٩٦٤
 Conversations( »صدور »أحاديث مع بيكاسو

avec Picasso( لباساي. سلسلة »الرّسام واملوديل«.

١٩٦٥
 Vivre avec( »صدور كتاب »الحياة مع بيكاسو

Picasso( لفرانسواز جيلو، عىل الرغم من معارضة 
ة لكارل نيسجار عن لوحة »فطور  بيكاسو. نسخ مكبَّ

عىل العشب، بحسب مانيه« مصنوعة بواسطة 
الباطون املحفور.

١٩٦٦ ٨٥ عاًما
وزير الثقافة أندريه مالرو يفتتح معرض »تحية إىل 

.Grand et Petit Palais بيكاسو« يف

املخرج هرني-جورج كلوزو يطلق فيلمه »لغز 
بيكاسو« )Le Mystère de Picasso( الذي نال 

جائزة لجنة التحكيم الخاصة يف مهرجان كان. وفاة 
أولغا يف ١١ شباط.

١٩٥٦ ٧٥ عاًما
توجيه رسالة جامعية إىل الحزب الشيوعي الفرنيس 

عن الوضع يف املجر. أول معرض استعادي يف برشلونة.

١٩٥٧
سلسلة »آنسات الرشف، بحسب فالسكيز«. معرض 

استعادي كبري يف الوليات املتحدة.

١٩٥٨
تدشني لوحة األونسكو »سقوط إيكاروس«. رشاء 

ميشال كوت
بروفيل لبابلو بيكاسو وابنته مايا بجانب منحوتة »رأس امرأة )دوار مار(« 

خالل تصوير فيلم »لغز بيكاسو« إخراج هرني جورج كلوزو، استديو 
فيكتورين، نيس، حزيران ١٩٥٥.

صورة بالجالتني والفضة، ٣٩،٣ × ٢٩،٦ سم.
APPH2442 .املتحف الوطني بيكاسو-باريس. منحة عام ١٩٩٢ 

الحقوق محفوظة.
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ألفريدو غوغلينو
بابلو بيكاسو مع أوالده باولو، 

كلود وبالوما أمام عربة صقلية 
 صغرية عىل رشفة ال غالواز،

فالوريس، 2٣ كانون األول ١٩٥٣.
الطبعة غري مؤرّخة. صورة 

بالجالتني والفضة، ١٧،٨ × ٢٤ سم.
املتحف الوطني بيكاسو-باريس، 

APPH3676 .منحة عام ١٩٩٢ 
الحقوق محفوظة.

ديفيد دوغالس دونكان
كلود وبالوما يلعبان مع 

والدهام بحبل القفز أمام 
لوحة »سّباحون يف غاروب« 

 يف محرتف ال كاليفورين، 
مدينة كان، متوز ١٩٥٧.

 طباعة رقمية بالحب النّفاث،
٥٠ × ٦٠ سم.

املتحف الوطني بيكاسو-باريس. 
DunDav117 ،توثيق املتحف
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١٩٦٧
بيكاسو يرفض تسلّم وسام جوقة الرشف. تدشني »رأس 
امرأة« يف شيكاغو. املنزل الريفي نوتردام دو يف-موجان 
يصبح املكان الوحيد حيث ميارس بيكاسو إبداعه الفني.

١٩٦٨
وفاة خاميي سابارتيس، صديق بيكاسو وسكرتريه 

الخاص. ويف تحية إليه، قّدم الفنان هبة استثنائية 
إىل متحف بيكاسو يف برشلونة تألّفت من سلسلة 

»آنسات الرشف« كاملة وبورتريه لسابارتيس.

١٩٦٩
كتابة »فنتازيا أدبية« بعنوان »مواراة كونت أورغاز 

 )El Entierro del Conde de Orgaz( »الرثى
ووضع الرسوم التصويرية لها. لوحة »القبلة« )باريس، 

.)MP220 ،املتحف الوطني بيكاسو-باريس

١٩٧٠
التبع بأعامل البدايات إىل متحف بيكاسو يف برشلونة. 

معرض عن أحدث أعامل بيكاسو يف قرص الباباوات 
يف أفينيون. »العائلة« )باريس، املتحف الوطني 

بيكاسو-باريس(.

١٩٧١ ٩٠ عاًما
َوْهب أول تجهيز معدين »الغيتار« ملتحف الفن 

الحديث )MoMA( يف نيويورك. وتقديم هبة من 
٥٧ رساًم ملتحف Réattu d’Arles. معرض كبري يف 

اللوفر ملناسبة عيد مولد بيكاسو التسعني.

١٩٧2
بيكاسو يزاول عمله يف موجان. معرض كبرية ألعامل 

املجموعة يف متحف MoMA. »الرّسام الشاب« 
.)MP228 ،باريس، املتحف الوطني بيكاسو-باريس(

١٩٧٣
وفاة بيكاسو يف نوتردام-دو-يف يف موجان يف ٨ نيسان، 

ومواراته يف الرثى يف حديقة فوفونارغ. معرض كبري 
ألعامله بعد وفاته بعنوان »بابلو بيكاسو ١٩٧٠-

١٩٧٢« يف قرص الباباوات يف أفينيون. َوْهب مجموعة 
بيكاسو الشخصية للدولة.

ديفيد دوغالس دونكان
جاكلني بجانب بابلو بيكاسو الذي يتحدث عرب الهاتف بعد انتشار خرب 

زواجهام يف الصحف، ١2 آذار ١٩٦١.
طباعة رقميّة تعود للعام ٢٠١٣ من سلبيّة أصلية، ٦٠ × ٥٠ سم.

DunDav143 ،املتحف الوطني بيكاسو-باريس. توثيق املتحف
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دعمكم يدفع تقدمنا

تبرّعوا. انضّموا إلى أصدقاء المتحف.
متحف سرســق هو متحف فني غير ربحي، مكرّس للمنفعة العامة. 

مفتوحة أبوابه للجميع، مجاًنا.  ومن أجل استمراريته، والحفاظ عليه، 
نعتمد على سخائكم وكرمكم.

تتوّفر المنشورات في مكتب ا�ستقبال.
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متحف نقوال إبراهيم رسسق
 شارع مطرانيّة الروم األورثوذوكس

األرشفيّة، بريوت، لبنان
www.sursock.museum


