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A SÚA INFANCIA

 Naceu en Málaga 1881 .

 Desde moi pequeno
encantáballe debuxar.

 Pinta o seu primeiro
cadro cando só ten 8 anos

 Aos 15 anos xa ten o seu
propio taller.

 Pouco despois, consegue
entrar na Escola de Belas
Artes de Barcelona.



O PERÍODO AZUL (1901-1904)

 Entre 1901 e 1903, 
Pablo Picasso vai caer
nunha profunda 
melancolía. 

 Gana pouco diñeiro. 

 Ve a vida de maneira 
pesimista e escura. 



O PERIODO ROSA (1905-1907)

 Segue sen ter diñeiro, 
pero séntese máis
optimista. O cambio de 
sentimento, faille 
cambiar de cor.

 Elixe entón utilizar 
preferentemente o rosa.



O PERIODO CUBISTA (1908-1913)

 Copiar a realidade non 
lle interesa: quere
crear, inventar

 Fai moitas probas para 
chegar a algo novo, ata 
que , por fin, un día, 
nun museo de París, 
descobre unhas
máscaras africanas.



O CUBISMO

 Pablo Picasso inventou
o Cubismo.

 É un movemento
artístico que se
desenvolve a partir de
1907.



A TÉCNICA DO CUBISMO

 Nun comezo, o obxectivo destes artistas era
representar volumes (3 dimensións ) mentres
a tea é plana (2 dimensións ). Para iso, utilizan
formas xeométricas: círculos, cadrados,
rombos....

 Algúns se burlaban dos cubistas , dicindo que
non tiñan ningún talento.

 A Primeira Guerra mundial ( 1914 - 1918 )
interrompe en Francia este movemento. A
partir dos anos 1920, non hai máis pintores
cubistas.



ALGUNHAS OBRAS DE «CUBISTAS»

BRAQUE

JUAN GRIS

FERNAND 
LÉGER



O GUERNICA

 No ano 1936 estala en España unha sanguenta guerra tras
un golpe de estado.

 Picasso decide denunciar a inxustiza da guerra e pinta 
numerosas esceas de guerra. A máis famosa desas obras é o 
Guernica.



A CERÁMICA E A ESCULTURA

 Aos 60 anos, Pablo Picasso volve cambiar de estilo. 

 Aprende a técnica da cerámica, e realiza miles, que 
decora cos seus debuxos. 



A SÚA MORTE

 Morreu aos 92 anos, o 8 de abril de 1973, deixando
aos seus 4 fillos : Paulo, Maya, Claude e Pomba
unha colección considerable.



Arlequín
Pintura ao óleo sobre lienzo realizada por Pablo Picasso en 1917 

en Barcelona




