
ELSKET AF PICASSO 
Oplev den passionerede fortælling om Pablo Pi-

casso og hans stærke modeller. 
Livet og kunsten 

Pablo Picasso er en af de mest be-

tydningsfulde og anerkendte kunstne-

re i den moderne vestlige kunsthisto-

rie. Han er berømt for sin evne til at 

forny sig og berygtet for sit kompro-

misløse – og i nogens øjne promisku-

øse – liv. Hans lidenskabelige tempe-

rament påvirkede både hans kunstne-

riske praksis og hans til tider turbulen-

te tilværelse. 

Picassos kunst er ofte politisk og 

skabt som en respons på sin samtid. 

Men den er også privat. I juni 1932, et 

af hans mest produktive år, sagde 

han selv: ”Det arbejde, man skaber, 

er ligesom at skrive dagbog”. Udstil-

lingen giver et unikt indblik i, hvordan 

Picassos venner, familie, koner og 

kærester udfordrede og inspirerede 

hans kunstneriske udvikling. For hver 

ny model ændrer værkernes visuelle 

stil sig, og Picassos kære er en kon-

stant inspirationskilde i kunstnerens 

vilde stilbrud. 

ARKEN viser en perlerække af Pablo 

Picassos (1881-1973) bedste værker 

i særudstillingen Elsket af Picasso – 

Kærlighedens magt. Udstillingen er 

blevet til i et tæt samarbejde med Mu-

sée national Picasso-Paris. 

Pablo Picasso, Nu couché, 1932 (MP142). Olie på lærred. Musée natio-
nal Picasso-Paris © Succession Picasso / VISDA 2019  

Pablo Picasso, 
Portrait de Dora 
Maar, 1937. Olie 
og pastel på lær-
red. Musée nati-
onal Picasso-
Paris © Successi-
on Picasso / VIS-
DA 2019 

Kreds 10. Glostrup Lærerforening. 

Fraktion 4. 

Kære medlemmer. 

Turen i januar går til Arken, hvor vi skal 

 se deres store udstilling om Picasso. 

Bemærk turen er flyttet til den 22. januar. 



Modellens magtfulde blik 

Kunst, kærlighed, familieliv og politik smelter sammen i Picassos livsværk. Et motiv, han dyrkede, var kunstne-

ren og modellen. Picassos arbejde med motivet er lige såvel et humoristisk og karikeret billede på kunsthistori-

ens utallige eksempler på forholdet mellem netop kunstneren og modellen. 

Udstillingen fortæller, hvordan Picassos kære var reelle samarbejdspartnere og belyser modellens magtfulde 

blik. Picasso skildrer begærets og blikkets kompleksitet som stærke drivkræfter, når han maler forholdet mel-

lem kunstneren og modellen. Picasso sætter lysten til at se – og blive set – i scene. 

Udstillingen er skabt i et unikt samarbejde med Musée national Picasso-Paris. 

Udstillingen præsenterer i alt 51 værker 

indenfor maleri, skulptur, tegning og grafik 

– heriblandt talrige mesterværker fra muse-

ets samling. Udstillingen kaster et nyt blik 

på forholdet mellem den spanskfødte 

kunstner og hans modeller. 

Pablo Picasso, Le Sculpteur, 1931 (MP135). Olie på krydsfiner. Mu-
sée national Picasso-Paris © Succession Picasso / VISDA 2019. 

Pablo Picasso, Jacqueline aux mains croisées, 1954. Olie 
på lærred. Musée national Picasso-Paris © Succession 
Picasso / VISDA 2019 

Tid og sted: Onsdag den 22. januar 2019. Vi mødes ved indgangen til Arken kl. 

11.30. Der er bestilt borde til spisning på Cafe Arken kl. 11.45. Omvisning i udstillin-

gen kl. 13.30. 

Tilmelding til kredskontoret: Senest torsdag den 16. januar. Tlf. 43444818 eller 

010@dlf.org. 

Pris: Kr. 150,00. 

Evt. framelding: Til Jens 40481899. 

Næste tur: 26. februar. 

Venligst 

Britta, Søren, Jan og  Jens. 


