PRIMITIVISM ŞI SPIRITUALITATE LA PICASSO
Greta Şuteu

Abstract: The idea of this exercise was born while reading Image and Idea –
chapter The Vital Image, – by Herbert Read1 with no indented reference to Picasso.
The connection seemed to me possible by analysing a short period in Picasso`s
creation (1937-1943), when his style had become unmistakeable, new, apparently
devoid of any external influence, acknowledged as Picasso`s style. Influences do
exist, as we shall try to demonstrate, and also that set of accumulations constructed
in time, while going through all fashionable epoch trends.
Picasso had the chance of a covetable longevity, doubled by a creative prolificity
hard to equalize, but, at the same time, he had a permanent restlessness that has
kept him from remaining stiffened in a single project, that is, in the same style;
he has tried them all. He could have been a good academicist painter, or a good
abstractionist. He chose to be neither. He is perceived mainly as a cubist painter.
Picasso`s cubism was also just an exercise undertaken for several years, a superb
exercise of friendship towards Braque, whom he joined in a perfect communion
(he even used to call him „my wife”) and together with whom he has founded a
style that was to mark the whole of the 20th century art.
This demonstration aims at identifying the influences and characteristics in the
Picasso style, by possible connections and analyses that, I would like to hope, will be
more or less persuading.
Keywords: modernism, creativity, originality, influences.
Ideea acestui exerciţiu s-a născut în timpul unei lecturi, Imagine şi idee, capitolul
Imaginea vitală, o carte scrisă de Herbert Read2 fără nici o intenţie de a face referire
la Pablo Picasso. Relaţionarea mi s-a părut posibilă prin analiza unei scurte perioade
din creaţia lui Picasso (1937-1943), în care stilul său devine inconfundabil, nou,
aparent ieşit de sub orice influenţă exterioară, fiind chiar cunoscut drept ”stilul
Picasso”. Influenţele există, după cum vom încerca să demonstrăm, ca şi acel bagaj
de acumulări, construit în timp, în treceri succesive prin toate curentele exersate
în epocă. Picasso a avut şansa unei longevităţi de invidiat, dublată de o prolificitate
creatoare greu de egalat, dar, în acelaşi timp, a avut un permanent neastâmpăr, care
l-a împiedicat „să rămână încremenit în proiect”, adică într-un singur stil. Le-a
încercat pe toate. Putea fi un bun pictor academist, putea fi un bun pictor abstract.
A ales să nu fie nici una, nici alta. Este perceput de o mare majoritate ca fiind cubist.
Cubismul lui Picasso a fost şi el doar un exerciţiu desfăşurat pe parcursul câtorva
1. Herbert Read, pp. 9-27
2. Herbert Read, ibidem
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ani, un superb exerciţiu de prietenie, dacă-i putem spune aşa, faţă de Braque, cu
care intră într-o perfectă comuniune de idei (chiar obişnuia să-l numească „nevasta
mea”) şi împreună cu care fundamentează un stil ce va marca arta întregului secol
al XX-lea.
Această demonstraţie îşi propune să identifice influenţele şi caracteristicile
„stilului Picasso”, prin eventuale conexiuni şi analize pe care, mai mult sau mai
puţin, le-aş dori convingătoare.
Pentru început se impune o incursiune în teoria lui Herbert Read privitoare la
arta paleolitică. În orice epocă suntem mai aproape de o percepere corectă a artei
dacă îi desluşim funcţia principală. Arta paleolitică este magică, propunându-şi
să influenţeze într-un mod tainic, de la distanţă, evenimentele şi este generată de
nevoile vitale, fiind o formă de rezolvare a acestora. Picturile rupestre de la Lascaux
şi Altamira înfăţişează aproape exclusiv animale, cel mai frecvent de dimensiuni
mari. Când apar oameni, aceştia sunt reprezentaţi în general în mod schematic,
într-o bidimensionalitate monocromă, pe când animalele sunt foarte naturaliste,
încătuşate în contururi bine precizate. Corectitudinea acestor reprezentări sugerează
dorinţa omului de a lua în posesie animalul înfăţişat, de a-l domina şi învinge. Cu cât
reproducerea este mai aproape de realitate, cu atât şansele omului-vânător sunt mai
mari. Reprezentarea omului este schematică, pentru că el trebuie să rămână ascuns,
el nu trebuie să fie perceput şi recunoscut de vânat. Procesul este ilustrativ pentru
concepţia lui Hölderlin, care vede în artă (în poezie) „o luare în posesie a realului”. Omul
preistoric înfăptuieşte un act estetic, luînd în stăpânire un fragment din realitate, pe care
îl prelucrează, căruia îi stabileşte dimensiunile şi-i defineşte forma, pe care îl transformă
în simbol, care poate opera în această formă oriunde şi oricând, şi pe care îl întoarce
în lume în formă estetică, pentru a-i servi scopurile. Arta lui este, dincolo de abilitate
şi proceduri tehnice, chiar un mijloc de supravieţuire. Reproducând un model, omul
preistoric actualizează atunci când este necesar obiectul asupra căruia cheamă acţiunea
puterilor magice, demonstrând astfel o profundă credinţă în eficacitatea simbolului.
Ilustrativă pentru funcţia magică a reprezentărilor primitive este o relatare a lui
Leo Frobenius, care asistă la pregătirile pentru vânătoare ale unor pigmei vânători
refugiaţi în pădurea virgină din Congo3. Pentru a-şi asigura succesul acţiunii, aceştia
iniţiază un întreg ritual de îmbunare a forţelor naturii, în care intră şi luarea în
stăpânire a animalului ce urmează a fi vânat, prin ţintuirea lui în conturul fix al unui
desen. Prada a fost actualizată prin simbol, care acţionează în sprijinul vânătorului.
Acum şi-a asumat-o, o posedă şi poate acţiona asupra ei după bunul lui plac.
Din punct de vedere stilistic, arta paleolitică se defineşte prin contururi bine
precizate, reprezentări din profil, inexistenţa perspectivei, dezinteres pentru
3. „Ghemuindu-se la pământ, bărbaţii smulseră iarba de pe un loc mic, pe care-l neteziră. Apoi, un bărbat
se aplecă şi desenă cu degetul ceva pe nisip. În acest timp, bărbaţii şi femeia murmurau nişte formule şi
rugăciuni. Urmă un răstimp de aşteptare în tăcere. Soarele se ridică la orizont. Unul dintre bărbaţi, cu
săgeata la arcul încordat, se apropie de locul unde pământul fusese curăţat. După alte câteva minute, razele
soarelui căzură pe desenul de pe pământ. În aceeaşi clipă se petrecură fulgerător următoarele: femeia ridică
mâinile spre soare parcă pentru a-l apuca şi strigă tare câteva sunete ininteligibile pentru mine; bărbatul
slobozi săgeata; femeia continuă să strige; apoi, bărbaţii săriră cu armele lor în desiş. Femeia mai stătu pe
loc câteva minute, apoi se duse în tabără. După plecarea ei, am ieşit din desiş şi am văzut că pe pământul
netezit era desenată imaginea unei antilope, lungă de vreo patru palme, în gâtul căreia era acum înfiptă
săgeata slobozită” (Leo Frobenius, p. 151).
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compoziţie (spre deosebire de desenele rupestre africane, în care există o încercare
de compoziţie, elemente de peisaj, vegetaţie). Primează intenţia de a scoate în
evidenţă forţa vitală a animalului, ceea ce a dus la caracterizarea artei paleolitice ca
fiind o artă vitalistă, încărcată de o anumită intensitate monumentală.
Trebuie amintită, în contextul pe care-l urmărim, şi existenţa unui stil francocantabric, despre care Read consideră că-şi are originea în arta paleolitică şi care se
remarcă printr-o componentă cinetică (încearcă să indice mişcarea prin alungirea
membrelor sau a umbrelor) sau haptică (formele sunt rezultatul unor senzaţii
interioare, fără legătură cu observaţiile exterioare)4.
În plus, arta vitalistă nu caută echilibrul şi armonia frumuseţii. Frumosul nu
este un criteriu al artei paleolitice; caracterul estetic predominant este vitalitatea
care va reapărea în arta modernă ca o reacţie la imitaţia mecanică, din care lipseşte
cu desăvârşire suflul vital.
Ajungem, astfel, la Picasso şi la perioada pe care ne-am propus să o analizăm.
Traseul până la portretele din anii 1937-1943 a acoperit mai bine de trei decenii
şi numeroase experimente, care se vor cristaliza în totalitate într-un stil nou.
Începutul acestor experimente este marcat de „Domnişoarele din Avignon” (1907)
şi de influenţa întâlnirii cu arta primitivă africană (în această categorie intră şi
„Trei femei” sau „Nud în peisaj” din 1908). Personajele sunt împărţite în figuri
geometrice simple, domină triunghiul, planurile cu o evidentă angularitate şi
contururi puternice, foarte bine definite, asemenea celor din desenele paleolitice,
care păreau să prindă personajul în capcana strâmtă a propriei forme, din care
nu mai puteau evada. Nu există interes pentru perspectivă, iar fundalul este
şi el împărţit în figuri de o angularitate dură, compoziţia dând sentimentul că
personajele sunt încastrate în rocă, fără posibilitatea de a se elibera. Doar privirea
pare să fi depăşit captivitatea, ţintuind privitorul cu un mesaj din care transpare
disperare şi neputinţă. Identificăm aici aceeaşi funcţie magică pe care o avea şi
arta paleolitică. Picasso îşi supune personajele şi le constrânge să se prezinte nu
prin propria realitate, ci într-o dependenţă strictă faţă de el. Dacă omul paleolitic
era stăpânul animalelor pe care le subordona, înţepenindu-le forma pe pereţii
peşterilor, Picasso este stăpânul personajelor sale, pe care le supune, simplificându4. „Termenul a fost creat de istoricul de artă austriac Alois Riegl pentru a descrie tipuri de artă ale căror
forme purced mai curând din senzaţii interioare decât din observaţii exterioare. Atunci când aleargă,
membrele sunt zugrăvite alungite pentru că, în actul de alergare, ele sunt simţite ca fiind lungi”. (Herbert
Read, p. 18)
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Domnişoarele
din Avignon

le şi dezvăluind din ele doar elementele care-i demonstrează dominaţia asupra lor
şi-i oferă sentimentul deplinei sale puteri.
În etapa următoare, cea a cubismului analitic, îndrăznesc să afirm, în ciuda multor
păreri avizate, că influenţa africană s-a epuizat. Complexitatea conceptuală a acestei
faze o aşază mai degrabă sub influenţa gândirii platoniciene, aceea care vede lumea
descompusă în cele mai elementare figuri geometrice, triunghiurile, care se recompun
în poliedre regulate, generând elementele primordiale, care, recompunându-se la
rândul lor, generează universul sensibil, copie a celui inteligibil5.
Acum Picasso face obiectul să explodeze în mii de particule, pe care le
recompune în corpuri geometrice simple care, la rândul lor, se recompun,
construind obiectul iniţial. Perspectiva ortogonală (axele de construcţie sunt la
120°) permite vizualizarea spaţială a corpurilor prin trei planuri, ceea ce-i creează
privitorului senzaţia că se află în faţa unei statui şi se poate plimba în jurul ei,
surprinzându-i toate unghiurile („Case pe deal”, „Rezervorul” din 1909, „Portretul
lui Ambroise Vollard”, „Portretul lui Daniel-Henry Kahnweiler” din 1910). Aplică
şi inversarea acestui procedeu, fragmentând imaginea tridimensională în planuri
picturale bidimensionale, ceea ce permite desfăşurarea obiectului pe mai multe
faţete („Natură moartă cu o sticlă de rom” din 1911).
Aceeaşi funcţie magică domină şi această perioadă. Asemenea Demiurgului,
Picasso ordonează haosul, îngrămădindu-l în limitele formei, demonstrându-şi
din nou forţa faţă de obiectele pe care şi le subjugă, distrugându-le, reconstruindule, forţându-le să se mişte sub dominaţia propriei lui voinţe. Rămâne stăpânul
personajelor, raţional şi conştient de rolul său în lume.
5. Platon, Timaios, în Opere, vol. VII, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1993.
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Case pe deal

Depăşind etapele care interesează mai puţin în acest demers (o perioadă
neoclasică, o perioadă suprarealistă), ajungem la perioada portretelor caracteristice
pentru stilul ce avea să poarte chiar numele artistului. Cubismul este depăşit din
punctul de vedere al instrumentelor de expresie, dar rămâne ideea de defragmentare
şi sugestia cinetismului. Stilul, însă, îşi schimbă radical vocabularul. Avem şi aici
contururile clar definite şi chiar culoarea pură, neamestecată, pare să aibă drept rol
tocmai evidenţierea contururilor, ca şi lumina, a cărei sursă nu este determinată,
dar a cărei prezenţă se face simţită în vizualizarea clară a tuturor formelor.
S-a vorbit despre o eventuală influenţă a desenelor făcute de copii la care este
sesizabil un limbaj de semne, un sistem de simboluri figurative. Ei nu desenează ceea
ce văd, ci fac o schemă, extrăgând din obiect ceea ce li se pare important, ceea ce ştiu
despre obiectul respectiv. Nu respectă proporţiile, nu folosesc perspectiva, nu sunt
interesaţi de corectitudinea formei. Aceste principii nu se regăsesc la Picasso, la care
proporţiile sunt echilibrate, sugerând un mod de reprezentare realist, mai apropiat
de reprezentările paleolitice. Contururile sunt portrete în profil, asemănătoare celor
paleolitice, dar Picasso introduce o dublă perspectivă, detaliile feţei fiind văzute
frontal, uneori descompunând faţa şi introducând un întreg fragment privit frontal.
Această dublă perspectivă ar putea sugera şi natura duală a personajului. Pe de altă
parte, reprezentarea din profil ar putea fi asociată cu absenţa personajului sau cu
dorinţa lui de a nu se dezvălui, pe când reprezentarea frontală poate fi percepută
ca victorie a artistului asupra personajului, pe care-l forţează să se prezinte, şi nu
oricum, ci după cum este el dispus să-l prezinte.
Părţile corpului sunt dezasamblate, astfel încât să permită o vizualizare
maximă, să-i vorbească privitorului despre ele. Suprafeţele nu mai sunt exclusiv
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Femeie în fotoliu

Portretul Dorei Maar

angulare, intervine un joc de curbe şi contracurbe, generând planuri mai blânde,
mai apropiate de realitate. Hainele personajelor au autonomie vizuală, devenind ele
însele personaje, care au un mesaj de transmis.
Fiecărui portret i s-a creat un spaţiu imaginar în care a fost amplasat. Se
sugerează perspectiva centrală şi se creează iluzia tridimensionalităţii în fundal,
deşi elementele constitutive ale personajelor şi compoziţiilor sunt mai aproape de
bidimensional. Funcţia spaţiului pare să fie mai degrabă aceea de a reliefa faptul
că avem de-a face cu personaje adevărate, aparţinând lumii reale, şi nu unei lumi
plăsmuite de imaginarul artistului.
Portretele sunt diferenţiate prin reliefarea personalităţii, dar nu prin expresii faciale
sau posturi specifice, care exprimă în mod normal caracterul personajului. Din „Femeie
în fotoliu”, în care este portretizată Marie-Thérèse, răzbate calmul şi bucuria de a trăi.
Pălăria şi rochia au un model în linii paralele, care urmăresc linia corpului, sugerând
moliciunea, ca şi contururile rotunjite ale personajului. Cromatica luminoasă, caldă
participă şi ea la crearea unui personaj calm, blând, lipsit de agresivitate.
„Portretul Dorei Maar”, în schimb, transmite nervozitate şi tensiune. Folosind
modelul rochiei drept pretext, Picasso introduce angularitatea, nota de agresivitate
fiind întărită de tuşele roşii şi violet. Mâinile sunt aidoma unor pumnale, iar faţa
este supusă unei tensiuni crescânde prin trecerea progresivă prin nuanţe intense de
galben, verde şi roşu.
În „Femeie plângând” se combină tratarea figurativă cu cea de dezasamblare.
Faţa este disecată de linii agresive şi se combină vederea frontală cu una din profil.
Chipul este împărţit în sectoare, delimitate de contururi negre. Batista, mâna şi faţa
interacţionează şi sunt prezentate în diferite momente, într-o desfăşurare cinetică,
reliefând nervozitatea, starea de tensiune maximă, durerea.
Dealtfel, cinetismul este prezent în toate aceste portrete, el fiind sugerat prin
folosirea poliperspectivei, iar componenta „haptică” a artei paleolitice despre care
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Femeie
plângând

vorbeşte Read este perfect recognoscibilă la
Picasso, ale cărui portrete sunt imagini ale
percepţiei lăuntrice, şi nu redări mimetice ale
personajelor din realitate.
În toate aceste portrete recunoaştem
femei iubite de Picasso. El însuşi recunoaşte
că: „în tablourile mele introduc toate lucrurile
care îmi sunt dragi. Cum le merge în această
postură mi-e indiferent; ele trebuie să se
împace cu această soartă”6. În acest punct
putem remarca din nou funcţia magică pe
care o are arta lui Picasso. Portretizându-şi
iubitele, artistul încearcă să-şi ia în posesie
personajele, să le stăpânească, să le domine,
să influenţeze soarta, aidoma creatorului
paleolitic. Le construieşte şi le deconstruieşte, transformându-le conform propriei
voinţe, le domină, ca un adevărat stăpân peste urâtul plin de forţă pe care, cu bună
ştiinţă, l-a creat. Le transformă în vânat şi, încarcerându-le în contururi viguroase, ca
pe nişte adversari redutabili, negociază cu Dumnezeu deplina lor supunere. Picasso
este un vitalist şi principala caracteristică estetică a operei sale este vitalitatea şi nu
frumuseţea, ceea ce, iată, îl situează din nou în proximitatea artei paleolitice. Picasso
este primitivul spiritualizat al secolului al XX-lea.
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