પિકાસો - વીસમી સદીનો મહાન ચિત્રકાર
ઈ. ૧૮૮૨ના ઑકટોબરની િિીસમી તારીખે સ્િેનના મેલાગા
નામના એક નાના ગામમાાં િાબ્લો પિકાસોનો જન્મ થયો હતો.
પિતા જોસે રૂઈઝ બ્લાસ્કો સ્થાપનક કલાશાળામાાં ચિત્રપશક્ષક હતો
એટલે ચિત્રકલાના સાંસ્કાર તેને જન્મથી જ મળ્યા હતા. જન્મથી
જ પિકાસો પવલક્ષણ બદ્ધુ િ ધરાવતો. તેની માતા તેને આ શક્તતને
ઓળખી શકી હતી તેથી તે કહેતી, ‘ત ાંુ િાદરી થઈશ તો િોિ
બનશે અને પસિાઈ થઈશ તો લશ્કરનો સેનાિપત બનશે.‘ િૌદિાંદર વર્ષની વયે પિકાસો એવાાં તો ચિત્રો કરવા લાગ્યો કે
ુ ને િીંછી સોંિી પનવ ૃપિ લીધી. િછાત અને ગરીબ
પિતાએ પત્ર
ગણાતા સ્િેનમાાં ફાવટ નહહ આવતાાં તેણે ફ્રાન્સને િોતાન ાંુ વતન
બનાવ્.ાંુ
તે અત્યાંત પ્રપતભાવાન બદ્ધુ િશાળી હતો. તેણે ફ્રાન્સની ઉચ્િ સાંસ્કાહરતા મેળવી હતી. શરીરે તે
ઠીંગણો અને શામળો હતો. એની ઊંડી, ઘેરી, લગભગ ક્સ્થર તીક્ષ્ણ નજરવાળી ંખખો બુુ પ્રપસિ
છે . ંખખોમાાંથી તેની પ્રપતભાનાાં હકરણો ફેલાતાાં. પવચિત્ર હાવભાવ, સ્ત્રી જેવા નાજુક હાથ, લાાંબા
વાળનાાં અસ્તવયસ્ત જહટયાાં, બદ્ધુ િસ ૂિક ખાડાવાળાં િળકત ાંુ કિાળ અને મજૂર જેવો િોશાક –
ુ ા
પિકાસોનાાં આ બધાાં બહારનાાં લક્ષણો ઘણી પ્રપસદ્ધિ િામેલાાં છે . તેની શક્તત અખ ૂટ હતી. મત્ૃ ્ન
છે લ્લા વર્ષમાાં એણે ૨૦૦ જેટલાાં ચિત્રો કયાાં હતાાં. એના જીવનમાાં સાત સ્ત્રીઓએ મહત્વનો ભાગ
ભજવયો છે . તેણે છે લ્્ ાં ુ લગ્ન ૭૯ વર્ષની વયે ૩૫ વર્ષની જેકેચલન સાથે ક્ાં ુ હત.ાંુ પિકાસોના
જીવનનાાં આ પપ્રય િાત્રો એનાાં અનેક ચિત્રોના પવર્ય બન્યાાં છે . િાત્રના ઉિરના દે ખાવ ને
અંગ-ભાવના સીધા પનરૂિણને બદલે એણે પ્રત્યેક િાત્રનાાં ંખતહરક સ્વભાવ કે સ્વરૂિ રજૂ કયાાં
છે .
પિકાસોનો પ્રારાં ભનો સર્જનકાળ ‘બ્લ્્ ૂ પિહરયડ‘ તરીકે ઓળખાય છે . એ ગાળાનાાં એનાાં ચિત્રોમાાં
ઉષ્માભરી માનવતા, દ્રપવત હ્રદય, ગમગીની, પનરાશા વગેરે વયતત થયાાં છે . ચિત્રો પવખ્યાત
ુ ાબી ગાળો)
થવા લાગ્યાાં. કમાણી વધવા લાગી િછી તેના જીવનનો ‘ પિન્ક પિહરયડ‘ (ગલ
આવયો. િછી પનગ્રો કલાસ્વરૂિોના પ્રયોગો રૂિે તેણે ‘મેઈડ્સ ઑફ આપવન્યાષ ‘ બનાવ્.ાંુ તે ખ ૂબ
વખણા્.ાંુ ‘ગાપનિકા‘ િણ એટલી જ પ્રપસદ્ધિ િામ્.ાંુ હવે તેણે હહિંમતપ ૂવષક નવો માગષ અિનાવયો.
ચિત્રનાાં આકારો, સ્વરૂિો, ભૌપમપતક આકૃપતઓ જેવા તથા સ્કેિ જેવા ચલસોટા અને ઘાબાાંવાળી
િિપત એણે અજમાવી. ત્યાર િછી તેણે ‘ક્યુચબઝમ‘ નામની ચિત્રકળા પ્રદપશિત કરી. િછી ‘િેિર
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કૉલી‘ અને ‘કોલાજ‘ નામની નવી િિપત શરૂ કરી. ચિત્રની િાલી આવતી સદ
ાંુ રતા સામે ઉઠાવે્ ાં ુ
ુ રીને િણ પિકાસોએ કેટલાાંક ચિત્રો કયાાં હતાાં.
એ િગ્ ાં ુ એક બાંડ હત.ાંુ ‘સર રીઆલીઝમ‘ને અનસ
પિકાસોન ાંુ જીવન અને કાયષ દુપનયાના મૉડનષ આટષ ના ઉિાસકોને આધપુ નક કલાનો માગષ કેવો
હોવો જોઈએ તેન ાંુ માગષ દશષન આિે છે .
પિકાસો એક પ્રપતભાશાળી વયક્તત હોઈ ચિત્ર ઉિરાાંત એચિિંગ, એતવાહટન્ટ, ચલથોગ્રાફ, ચલનોકટ,
ગ્રન્થચિત્રો, માટીનાાં વાસણો અને પશલ્િ વગે રે જેવાાં કલાનાાં અન્ય િાસાાંમાાં િણ એ દીિી
નીકળ્યો હતો. પપ્રન્ટ સર્જકોમાાં પિકાસો મહાકાય છે . કહેવાય છે કે રે મ્ાાં િછી સાધનોના િોતાના
ુ ોનો સૌથી વધ ુ ઉિયોગ કરીને કલાચભવયક્તત કરનારા માત્ર બે જ કલાકારો િાક્યા છે : એક
ગણ
ગોયા અને બીજો પિકાસો. પિકાસોનાાં ચિત્રોમાાં સદ
ાંુ રતાના પનયમો કરતાાં માનવ-તત્વને વધ ુ
અગત્ય આિવામાાં આવ્ ાંુ છે .
ઈ. ૧૯૭૩ના એપપ્રલ માસની આઠમી તારીખે એની િીંછી કાયમને માટે કામ કરતી બાંધ થઈ.
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