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Pablo Picasso 130 éve született

Százharminc éve, 1881. ok-
tóber 25-én született Pablo 
Picasso, a múlt század 

egyik legnagyobb, legismertebb, 
legsokoldalúbb és legsikeresebb 
képzőművésze. Picasso nem 
csak festett, alkotott szobrot, ke-
rámiát, mozaikot, belekóstolt a 
színpadi tervezésbe, sőt grafikák 
is kerültek ki a kezei alól. 

Pablo Ruiz Picasso az an-
dalúziai Málaga városában látta meg a nap-
világot. Apja maga is festő volt, ám amikor 
felfedezte fia tehetségét, minden erejét az ő tá-
mogatására fordította. Picassót tizenöt évesen 
felvették a királyi képzőművészeti akadémiára, 
de ő inkább Párizsba utazott magát képezni. 
A fény városában számos ismeretséget kötött, 
baráti körébe tartozott egyebek között Hen-
ri Matisse, Guillaume Apollinaire és André 
Breton. Stílusa egymásba átívelő korszakokra 
bomlik: az 1901 és 1904 közötti kék korszakot 
a szegények világának ábrázolása uralta, 1906 
után a rózsaszín periódusból származó vász-
naira a könnyedebb, lírai hangvétel jellemző, 

témáit ekkor gyakran merítette 
a cirkusz világából. 1912 után 
szintetikus kubizmus jellemzi, 
formái nagyobbak, simábbak és 
fényesebbek. 

Az Orosz Balett egyik ba-
lerináját, Olga Koklovát vette 
feleségül, s bekerült a felső tíz-
ezer világába. Gyorsan kiderült 
azonban, hogy a nagyvilági tán-
cosnő és a bohém Picasso nem 

illenek össze, de a házasság – papíron – egé-
szen Koklova haláláig fennmaradt. Élete utol-
só korszakát a stílusok folyamatos változása, 
keveredése jellemezte, lényegében már ekkor 
felfedezte a neo-impresszionizmust.

Picasso különcségét, provokatív magatartá-
sát műveinek eladásában és népszerűsítésében 
is felhasználta. Élete tele volt botrányokkal, 
kegyetlenül bánt gyerekeivel és a nőkkel sem 
volt kíméletes, a közönség azonban mindezt 
megbocsátotta neki. Élete végén is ugyanaz a 
bohém maradt, mint fiatalkorában. Stílusosan 
halt meg, barátait szórakoztatva egy vacsorán 
1973. április 8-án.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Ez az a hónap, ami különös fontossággal 
bír a magyarok és a líbiaiak életében egy-
aránt. Kezdjük a hozzánk közelebb álló év-
fordulókkal, ugyanis itt van nekünk október 
6-a és október 23-a is. Ez utóbbi évforduló 
alkalmából emlékeztek vasárnap minden 
magyarlakta településen az 1956-os forra-
dalom hőseire. 55 éve ezen a napon tört ki 
a magyarok szabadságharca, amikor több 
ezer szabadlelkű fiatal fordult a szovjet meg-
szállás ellen. Bár a forradalmat leverték és 
véres megtorlás következett, mégis a magyar 
nép számára a forradalom bukása dicsőség-
gé változott, ugyanis a magyarságnak olyan 
nemzetközi méltatásban volt része, amiben 
azóta sem.

A líbiaiak számára is sokat fog jelenteni 
ez a hónap. Sokáig fognak emlékezni október 

20-ra, a líbiai diktátor, Moammer Kadhafi 
halálának évfordulójára, ugyanis ez az a nap, 
amikor egy korszak véget ért, és egy új, remé-
nyeik szerint szebb jövő kezdetét jelenti.

Sokan mondják azt, hogy a felszabadult 
észak-afrikai országokban sosem lesz demok-
rácia, mert ott azt sem tudják, hogy azt eszik-e 
vagy isszák. De hiszen melyik európai ország-
ban működnek a demokrácia alapelvei már 
ősidők óta? Egyikben sem. Mindegyik nép 
kínkeservesen izzadta ki azt.

Egy biztos. 1956 fontos lecke volt min-
denki számára. Az akkori nagyhatalmak mit 
sem törődtek a magyarok szabadságvágyával, 
ugyanis „égetőbb” problémákat kellett meg-
oldaniuk. Nem szabad újra ebbe a csapdába 
esni, minden eszközzel támogatni kell azokat a 
népeket, akik még ma sem élhetnek szabadon.

Október
          villanás n Berkeczi Zsolt

Ma többnyire borult, párás időre van kilátás, 
szórványosan várható kisebb eső is. Front nincs 
felettünk. 
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