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Inleiding                                                                                      Pablo Picasso. De werkwijze verbeeld in de biopic     

 

In de jaren negentig was er een sterke toename in biografische speelfilms over moderne kunstenaars. Opvallend 

in veel van deze films is de afwezige verbeelding van het artistieke proces. Het uitgangspunt van de biografische 

speelfilm over de beeldend kunstenaar is het persoonlijke leven, dit verlegt de aandacht van de kunst naar de 

kunstenaar.1 Dit onderzoek richt zich op Surviving Picasso (1996), een biografische speelfilm over Pablo Picasso 

(1881-1973) van Merchant Ivory Productions (afb.1). Het onderzoek is uitgevoerd binnen het kader biopics van 

de onderzoekswerkgroep moderne kunst. Deze werkgroep onderzoekt de diverse vormen van biopics waarin 

beeldend kunstenaars en hun oeuvre centraal staan. 

In dit onderzoek is ervoor gekozen om de nadruk te leggen op de kunst van de verbeelde kunstenaar. In 

veel biografische speelfilms, zoals Love is the Devil: Study for a Portrait of Francis Bacon (1998) en Georgia 

O’Keeffe (2009), komen de werkwijze en het oeuvre van de kunstenaar naar voren als een aspect van de 

persoonlijkheid van de kunstenaar. Kunsthistoricus John Walker (1993) zag dit als een vervormde weergave van 

de prioriteiten van de kunstenaar; de nadruk in de biografische speelfilm ligt niet op de kunst die de kunstenaar 

groot maakte. De kunst wordt slechts verbeeld als een vorm van subjectieve expressie, dit geeft de biografische 

speelfilm een gelimiteerde opvatting over kunst.2 Kunsthistoricus Steven Jacobs verklaarde de afwezige 

verbeelding van het artistiek proces vanuit zijn studie Framing Pictures (2011), over de relatie tussen film en de 

beeldende kunst. Het interpreteren van de werkwijze van de kunstenaar betekent volgens Jacobs het recreëren 

ervan, wat vaak genante scènes zou opleveren vanwege de kunsttechnische incorrectheid. Een reden om de 

werkwijze wel te verfilmen is om het oeuvre van de kunstenaar tot leven te wekken.3  

In Surviving Picasso wordt de kunstenaar, de rol van Pablo Picasso wordt vertolkt door Anthony Hopkins 

(afb.2), meerdere keren aan het werk getoond. De film beslaat de periode 1943 tot 1953 waarin Picasso een 

relatie heeft met de jonge Francoise Gilot. In 1946 is Picasso 65 jaar en na de oorlog begint hij aan een nieuwe 

periode met een verhoogde productiviteit in de vervaardiging van schilderijen, sculptuur en keramiek.4 Tijdens 

deze periode wordt Picasso gezien als de belichaming van moderne kunst.5 In Surviving Picasso wordt Picasso’s 

werkwijze uit de late jaren ‘40 en vroege jaren ‘50 in verschillende disciplines verbeeld; tekenkunst, schilderkunst, 

sculptuur en keramiek. Ik vroeg mij af in hoeverre deze scènes de werkwijze en het oeuvre van de kunstenaar 

Picasso illustreren. Dit bracht mij tot de volgende onderzoeksvraag: In hoeverre is de verbeelding van de 

werkwijze en het oeuvre van Pablo Picasso in Surviving Picasso een verbeelding van de kunsthistorische kennis 

hierover? 

Om deze vraag te beantwoorden is ervoor gekozen om de scènes uit Surviving Picasso te vergelijken 

met een documentaire en kunsthistorische literatuur omtrent het artistieke proces van Picasso. De documentaire 

die als vergelijkingsmateriaal dient is Le Mystère Picasso (1954) van Henri-Georges Clouzot (1907-1977). Dit 

                                                           
1 Felix, Jürgen, Künstlerleben Im Film. Zur Einführung, St. Augustin 2000, pp.11-2. 
2 Walker, John, Art and Artists on screen, Manchester 1993, p.19. 
3 Jacobs, Steven, Framing Pictures, Edinburgh 2011, p.55. 
4 Boggs, Jean S. ‘The Last Thirty Years’ pp. 197-242 in Picasso 1881/1973, Londen 1973, p.197. 
5 Jacobs 2011, pp.18-19. 
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beeldmateriaal zal worden aangevuld met een selectie uit de omvangrijke literatuur en monografieën over 

Picasso. De verschillende visuele bronnen zullen behandeld worden vanuit een formalistische methode. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van de opvatting van Clement Greenberg. In zijn artikel Modernist Painting (1961) legt  hij 

de nadruk op de kenmerkende eigenschappen van de verschillende kunstdisciplines, in plaats van de 

achterliggende gedachtes en illusies.6  Zo zal ik voornamelijk kijken naar wat er is verfilmd en hoe dit er 

formalistisch uitziet in vergelijking met het oeuvre van Picasso. 

De tijdslijn van de film loopt van 1943 tot  ongeveer 1953. Picasso heeft op dit moment een behoorlijke 

artistieke status door een aantal grote retrospectieve tentoonstellingen in de jaren dertig.7 In deze periode komen 

tevens in het oeuvre van Picasso verschillende disciplines aan bod: tekenkunst, schilderkunst, beeldhouwkunst 

en keramiek. De geselecteerde literatuur is gebaseerd op het werk van Picasso binnen de verschillende 

disciplines. Daarnaast zijn in 1964 twee boeken uitgebracht waarin gesprekken met de kunstenaar over zijn kunst 

zijn vastgelegd: Conversations avec Picasso van Gilberte Brassaï (1899-1984) en Life with Picasso van 

Françoise Gilot (geb.1921). Brassaï is een kunstenaar en fotograaf die veel in de omgeving van Picasso verkeert. 

Picasso bewondert de foto’s van Brassaï en erkent in hem een kunstenaar.8 Gilot heeft memoires geschreven 

over haar leven met Picasso, tijdens deze periode blijft ze bezig met de schilderkunst en wisselt hierover met 

Picasso van gedachten. In beide boeken zijn uitgebreide beschrijvingen en observaties opgenomen van de vele 

ateliers en werkwijzen in de verschillende disciplines. 

De vraagstelling van dit onderzoek is verdeeld over drie hoofdstukken, waarin elk een deelvraag 

centraal staat. Het eerste hoofdstuk geeft antwoord op de vraag: Hoe worden de werkwijze en het oeuvre van 

Pablo Picasso verbeeld in de biografische film Surviving Picasso? Er wordt een analyse gegeven van de 

verbeelde werkwijze en het verbeelde oeuvre van Picasso aan de hand van verschillende scènes. In het 

volgende hoofdstuk wordt er een analyse gegeven van het vergelijkingsmateriaal: de documentaire en de selectie 

van kunsthistorische literatuur. De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is: Wat is volgens de kunsthistorische 

literatuur en de documentaire Le Mystère Picasso  de werkwijze van Pablo Picasso? De documentaire van 

Clouzot richt zich voornamelijk op het artistieke proces van het tekenen en schilderen. De werkwijze in de 

documentaire zal een aanvulling zijn op de kunsthistorische literatuur die tevens informatie geeft over de 

werkwijze omtrent  de sculptuur en de keramiek. In Le Mystère Picasso is er sprake van een min of meer 

gelijkwaardig partnerschap tussen beeldend kunstenaar en filmmaker.9 Dit heeft mij de mogelijkheid geboden dit 

beeldmateriaal in het onderzoek op te nemen als de werkwijze van Picasso in de schilderkunst. In het derde 

hoofdstuk zal een vergelijking gemaakt worden tussen de biografische speelfilm en behandelde literatuur om de 

onderzoeksvraag te beantwoorden: In hoeverre sluit de verbeelding van de werkwijze en het oeuvre in de 

verschillende bronnen op elkaar aan?  

                                                           
6 Greenberg, Clement, Modernist Painting, New York, 1961. 
7 Fitzgerald, Michael, ‘A Triangle of Ambitions’ pp. 404-444 in Picasso and Portraiture, New York 1980, p.409. 
8 Brassaï, Gilberte, Conversations avec Picasso, Parijs 1964, p.64, 110 en Gilot, Françoise, Life with Picasso,  
Londen 1964, p.35. 
9 Walker 1993, p.187. 
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Voor de biografische film dient vaak een roman of biografie als bron.10 De film Surviving Picasso is 

gebaseerd op de biografie van Arianna Stassinopoulos Huffington, Picasso: creator and destroyer (1988). In de 

biografie wordt het gehele leven van Picasso omschreven, terwijl de film zich slechts op enkele hoofdstukken uit 

de film baseert. Deze hoofdstukken beschrijven de Picasso-Gilot jaren, waarin Gilot directe gesprekken heeft 

gevoerd met de auteur over haar leven met Picasso. Een andere, indirecte, bron voor de film zijn de memoires 

van Gilot. De nadruk in de film ligt door deze bronnen op Picasso en de vrouwen in zijn leven, gezien door de 

ogen van Françoise Gilot. Dit onderzoek concentreert zich voornamelijk op de werkwijze en het oeuvre van 

Picasso in de Gilot-periode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Walker 1993, p.19. 
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Hoofdstuk I De minotaurus en zijn muze    De werkwijze en het oeuvre van Pablo Picasso in Surviving Picasso 

 

1.1 Picasso in de film  

In 1943 ontmoet de 62-jarige Pablo Picasso de jonge schilderes Françoise Gilot; het begin van een intense 

relatie en van Surviving Picasso. Picasso staat bekend als een grote kunstenaar, onder andere door zijn 

samenwerking met de schilder Georges Braque (1882-1963) dat resulteert in het kubisme. Wanneer deze 

samenwerking eindigt, gaat Picasso op zoek naar een nieuwe vormentaal. Deze zoektocht levert hem reeksen 

portretten op van de verschillende vrouwen in zijn leven.11 De film beslaat de tien jaar die Gilot met Picasso 

doorbrengt, waarin ze zijn muze wordt, ze twee kinderen krijgen en afwisselend verblijven in Parijs en in Zuid-

Frankrijk. De kunstenaar wordt in deze relatie neergezet als een charmante schoft. Dit beeld wordt versterkt door 

het verfilmen van zijn voormalige partners: Olga Khokhlova (1891-1955), Marie-Thérèse Walter (1909-1977) en 

Dora Maar (1907-1997).  

 

1.2 Picasso regisseren  

In elke film wordt de beeldvorming bepaald door de regisseur, in dit geval door James Ivory van Merchant Ivory 

Productions. Ivory werd door David Wolper gevraagd om een film te maken over het leven van Picasso, gezien 

door de ogen van Gilot. Wolper, een voormalig producent van Warner Brothers, kwam op het idee van de film na 

het verschijnen van de biografie in 1988.12 

Begin jaren ’90 ontmoetem James Ivory en Françoise Gilot elkaar in de Russian Tea Room in New York. 

Gilot reageert enthousiast op het idee van de film, maar kan Ivory de filmrechten op haar gepubliceerde 

memoires niet geven in verband met de afkeur van haar kinderen.13 In 1995 heeft de regisseur vervolgens een 

gesprek met Claude Picasso, de zoon van Gilot en Picasso, om de film nogmaals te bespreken. Claude Picasso 

is op dat moment de zakelijk waarnemer achter ‘Succession Picasso’, het beheer van het intellectuele eigendom 

van de naam en de werken van Pablo Picasso. Picasso’s zoon laat duidelijk zijn afkeur voor de film merken. Hij 

legt Ivory een juridisch verbod op voor het gebruik van de kunstwerken. Hierdoor is het voor Ivory niet mogelijk 

om de kunst te filmen of om Gilot’s Life with Picasso direct te citeren. 

Naar aanleiding van het verbod op reproductie van Picasso’s werk gaat de productiemaatschappij op 

zoek naar kunstwerken uit de jaren ’40 en ‘50 die lijken op het werk of de stijl van Picasso. De Picasso-achtige 

schilderijen in de film zijn in de jaren vijftig geschilderd door de schilder Vernon Witham (1925-2010), een 

Amerikaanse schilder.14 De verfilmde schilderijen zijn zodoende geen kopieën uit de jaren ‘90, maar producten 

van de tijd van Picasso. Deze schilderijen worden in de film aangevuld met reproducties door verschillende 

kunstenaars per discipline: Marilyn Reynold en Franklin Tartaglione voor het tekenwerk, Bruno Pasquier-

Desvignes voor de beeldhouwwerken en The Pottery Pelou voor de keramieken in de film. Naast deze werken 

zijn er reproducties van werken van Henri Mattise en Georges Braque te zien.  

                                                           
11 Fitzgerald 1980, p.416. 
12 Long, Robert E., James Ivory in Conversation, Londen 2005, p.281. 
13 Long 2005, p.282. 
14 Long 2005, p.285. 
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Als er wel toestemming was geweest voor het gebruiken van de kunstwerken van Picasso, had deze 

volgens Ivory geen prominentere rol gespeeld. Ivory wilt in de film de sfeer van onafgewerkte schilderijen 

weergeven rondom Picasso. Deze sfeer komt volgens Ivory overeen met de oude foto’s van Picasso’s studio. 

Bovendien draaide Picasso vaak zijn doeken met de voorkant naar de muur toe. Volgens de regisseur hadden  

reproducties wel een duidelijk verschil kunnen maken in de scènes waarin de werkwijze naar voren komt, om een 

gelijkenis te trekken met het oeuvre. 

 

1.3 Picasso’s in de maak 

Het verbeelden van de werkwijze van een kunstenaar geeft volgens Steven Jacobs een visueel drama dat 

animerend werkt voor de toeschouwer. De verfilming gebeurt vaak volgens hetzelfde patroon: het subject, een 

close-up op het penseel op het doek, gevolgd door een beeld van de kunstenaar aan het werk. Beelden waarin 

we de hand met penseel aan het werk zien, zijn vaak geen beelden van de acteur zelf.15 De beelden waarin de 

werkwijze van Picasso verfilmd wordt, zijn dan zelden gerelateerd aan beelden van de acteur Anthony Hopkins 

als Picasso en bestaan meer uit close-ups van het penseel. 

 In de film worden verschillende ateliers van Picasso verfilmd, elk met een eigen kunstdiscipline. De 

eerste keer dat Picasso schilderend in beeld komt, is een vrij lange scène waarin de kunstenaar twee 

verschillende schilderijen lijkt te schilderen. De scène begint met een beeld van het atelier aan de Rue des 

Grand-Augustins te Parijs. De kunstenaar staat voor een schildersezel met in zijn rechterhand een penseel en in 

zijn linkerhand een sigaret. Rechts van hem staat een tafeltje, bedekt met kranten, met lange penselen in potten 

en tubes verf. De kunstenaar haalt zijn penseel een aantal keren door de verf die op kranten is gespoten, neemt 

een trek van zijn sigaret en steekt een gestrekte arm met penseel uit naar het doek. Op dit moment verandert het 

shot naar een close-up van het penseel dat een zwarte lijn trekt over het doek, waarop enkele kleurvlakken zijn 

aangebracht. Daarnaast zijn de kleuren erg fel en helder. Op delen van het doek is de verf wat pasteus, er lijken 

meerdere lagen verf over elkaar aangebracht te zijn. De volgende beelden laten zien hoe een hand met een 

penseel gele verf over een zwart vlak aanbrengt en rood over een grijs vlak met snellere gebaren. In deze 

verfkleuren worden vervolgens detailleringen aangebracht met een dun paletmes, de verf wordt als het ware 

weggeschraapt. Hiervoor wordt ook de achterkant van een penseelhandvat gebruikt. Op dat moment verspringt 

het beeld terug naar de nog steeds rokende Picasso voordat het weer terug gaat naar het doek. Op het doek is 

inmiddels een kleurrijk gezicht te zien, dat is opgebouwd uit verschillende kleurvlakken (afb.3). Het shot hierna 

geeft een groter beeld van het atelier, waarin ook de hond van Picasso aanwezig is. Picasso staat naast een 

groot raam en het licht valt van links op het doek. Het is een rommelig atelier, overal liggen en staan spullen, 

waaronder schildersbenodigdheden en staande spotlichten. Het volgende beeld geeft een donker atelier weer, de 

nog steeds rokende kunstenaar krijgt bezoek van Gilot. Uit een conversatie blijkt dat Picasso al negen uur achter 

elkaar aan het schilderen is. In het donkere atelier verplaatst de kunstenaar een spotlicht naar de plek waar eerst 

het licht nog het raam binnenviel en creëert zo dezelfde lichtstand. De scène sluit af met een shot van het 

schilderij (afb.4). Het beeld beslaat een driekwart weergave van een zittende vrouw, haar gezicht in profiel naar 

                                                           
15 Jacobs 2011, pp.55-6. 
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links weergegeven. Het schilderij is opgebouwd uit heldere kleuren,  zoals rood, wit blauw, groen en geel. Het is 

geen realistische maar wel een figuratieve weergave. Er zijn enkele heldere kleurvlakken zonder detail of 

omlijning aanwezig en de achtergrond is zeer rustig en licht.16  

De scènes waarin Picasso aan zijn sculptuur werkt zijn in tegenstelling tot de schilderkunst vrij kort. 

Picasso’s sculptuur wordt in de film verbeeld in de vorm van zijn metalen assemblages. Enkele keren wordt 

verbeeld hoe hij op de metaalschroot op zoek gaat naar geschikt materiaal voor zijn sculptuur (afb.5). De 

kunstenaar wordt tevens in zijn atelier verbeeld, waar hij de verschillende stukken tot een figuratief geheel 

vormt.17 Ook wordt het vormen en beschilderen van keramiek in de film verbeeld (afb.6). Picasso beschildert met 

een klein dun penseel een terracottabord in de kleuren groen, geel, roze, blauw, zwart en wit. Het volgende 

keramische werk is een langwerpige schaal waarop de schilder met een dun penseel zwarte lijnen aanbrengt. 

Het aanbrengen van de lijnen wordt afgewisseld met beelden van een rokende Picasso tijdens het schilderen. Dit 

beeld wordt afgewisseld met de bezigheid van het pottenbakken, de kunstenaar kneedt zelf de klei tot de 

gewenste figuur vanuit de standaard cilindervorm van het pottenbakken (afb.7).18 Gedurende de film wordt 

Picasso nog enkele keren schetsend weergegeven, dit beslaat vaak korte shots en vormt een bezigheid op de 

achtergrond in plaats van het middelpunt.  

 

1.4 Picasso en vrouwen 

In Surviving Picasso wordt het creatieve genie Picasso wel getoond, maar de nadruk ligt op het 

persoonlijke leven van de kunstenaar. De kunst van Picasso, datgene wat hem groot heeft gemaakt, speelt een 

kleine rol in de film en is beperkt tot achtergrond. Dit komt volgens de regisseur niet door het verbod van de erven 

van Picasso op het gebruik van de werken van de kunstenaar. De thema’s binnen het oeuvre van Picasso komen 

naar voren in zowel enkele reproducties als de verschillende scènes van de film; voornamelijk de verschillende 

vrouwen. Picasso wordt vaak vergeleken met de minotaurus die zijn muzes verslond. De eerste keer dat Picasso 

zichzelf vergelijkt met een minotaurus is in 1937. Dora Maar fotografeert hem op het strand in Golfe Juan met 

een stierenschedel (afb.8).19 Picasso’s obsessie voor vrouwen is het motief van de film, niet de vele kunstwerken 

waarin hij hun schoonheid vastlegt. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Scène uit Surviving Picasso 1996, 44:46 – 48:10. 
17 Scène uit Surviving Picasso 1996, deel 2 10:46. 
18 Scène uit Surviving Picasso 1996, deel 2 20:45. 
19 Penrose, Roland, ‘Beauty and the Monster’ pp.157-95 in Picasso 1881/1973, Londen 1973, p. 179. 
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Hoofdstuk II De kunstenaar en zijn werk        De werkwijze en het oeuvre van Pablo Picasso in de kunsthistorie 

 

2.1 De kunstenaar Picasso 

In 1946 begint Picasso aan een nieuwe periode met een verhoogde productiviteit in schilderijen, sculptuur en 

keramiek.20 Het produceren van kunst is voor de kunstenaar een dagelijkse bezigheid. Brassaï (1964) beschrijft 

dat Picasso met een dagindeling werkt: de ochtend is voor zijn vrienden, de middag en avond zijn voor zijn 

werk.21 Vooral het schilderen doet Picasso liever ’s nachts, met spotlichten die hij links van zijn ezel plaatst.22 Hij 

geeft zelfs de voorkeur aan de nachtelijke verlichting boven natuurlijke verlichting. De spotlichten laten het doek 

scherp uitkomen, zodat de schilder zich kan concentreren.23  

   

2.2 Picasso en schilderkunst 

Een groot gedeelte van zijn leven woont en werkt Picasso in Parijs, in zijn appartement en schildersatelier aan de 

Rue des Grands-Augustins 7.24 In 1947 vertrekt hij naar het zuiden van Frankrijk waar hij schildert in het Musée 

Palais Grimaldi in Antibes, een kasteel uit de zestiende eeuw.25 Brassaï geeft een duidelijke beschrijving van het 

schildersatelier in Parijs (afb.9). Hij schrijft over het tafeltje met potten en penselen dat dienst doet als het palet 

van Picasso.26 Picasso gebruikt geen schilderspalet maar mengt zijn kleuren op krantenpapier (afb.10). Brassaï 

kan zijn ogen niet afhouden van het tafeltje, met alle lege en gedraaide tubes en bevlekte en verfrommelde 

stukken krantenpapier vol met penselen.27 Het atelier van Picasso wordt vaak omschreven als een 

schilderachtige chaos, de werkplek staat vol met allerhande objecten.28 Rondom de schildersezel staan potten 

met penselen en terpentine en blikken met eerder gemengde verf.29 Picasso schildert naast olieverf met 

alkydverf.30 Deze heldere lakverf is snel overschilderbaar omdat het oplosmiddel snel verdampt. Dit geeft de 

schilder de mogelijkheid om snel met kleur te werken.31 In zijn latere schilderijen brengt Picasso minder 

verschillende kleuren aan en laat steeds meer het doek een rol spelen.32  

Kenmerkend voor Picasso’s werkwijze in de schilderkunst zijn de verschillende fases van het schilderij, 

de weg van een figuratieve werkelijkheid naar een geabstraheerd beeld. Kunsthandelaar Daniel-Henri Kahnweiler 

(1980) aanschouwt de complete verandering van de schilderijen tijdens het artistiek proces van Picasso als een 

uniek fenomeen. Kahnweiler beschouwt Picasso als een romantische kunstenaar, een kunstenaar die niet begint 

met een plan maar met een vaag idee. Picasso maakt zelden schetsen met een toekomstig werk in gedachten, 

elk werk was een losstaande creatieve drift en is pas klaar wanneer Picasso er niets meer aan toe te voegen 

                                                           
20 Boggs 1973,  p.197. 
21 Brassaï 1964, p.64. 
22 Brassaï 1964, p.64. 
23 Brassaï 1964, pp.287-8, en Gilot 1964, p.111. 
24 Brassaï 1964, p.63. 
25 Boggs 1973, p.200. 
26 Brassaï 1964, p.259. 
27 Brassaï 1964, p.290. 
28 Westgeest, Helen, Kunsttechnieken in historisch perspectief, Turnhout 2011, p.26. 
29 Gilot 1964, p.111. 
30 Arnason, H., History of Modern Art,  Londen 20106, p.175. 
31 Westgeest 2011, p.117.  
32 Brassaï 1964, p.219. 
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heeft.33 Ook Picasso zelf noemt zijn methode een romantische; in zijn artistiek proces gaat hij op zoek naar het 

beeld in het schilderij dat hem het meest interesseert.34 Zijn ideeën zijn niet meer dan uitgangspunten, zodra hij 

begint te werken vloeien er andere ideeën en lijnen uit zijn penseel.35 De schilder doorloopt zo verschillende 

fases van eenzelfde schilderij. Picasso is geïnteresseerd in deze metamorfoses, ze illustreren de weg van zijn 

creatieve geest. Hij merkt op dat het schilderij niet fundamenteel verandert, de oorspronkelijke visie blijft intact 

maar het schilderij krijgt meer diepgang.36 De opbouw uit verschillende fases is gebleken uit een onderzoek naar 

het schilderij La Famille de Saltimbanques uit 1905, röntgenstralen wijzen uit dat er tenminste vier verschillende 

lagen onder de uiteindelijke compositie zitten. Het schilderij begint als een familiescène en eindigt alsof de figuren 

zich niet van elkaar bewust zijn (afb.11).37  

Picasso begint vanuit een concrete werkelijkheid om vervolgens tot een bepaald niveau van abstractie te 

komen.38 Een voorbeeld hiervan is het schilderij La femme aux oursins uit 1946 (afb.12). Het werk begint volgens 

Gilot op een realistische manier, alles op het portret is een herkenbare representatie van de vrouw. Hierna 

elimineert Picasso de naturalistische details totdat er slechts een vereenvoudigde vorm overblijft, alleen de 

schaal met zee-egels doet nog denken aan hoe de vrouw er uit zag.39 Gilot omschrijft in haar memoires hoe 

Picasso haar in 1946 portretteert, de schilder werkt niet vanuit een model maar vanuit zijn geheugen.40 Het 

schilderij begint als een vrij realistisch portret van een zittende vrouw en eindigt als een symbolisch 

bloemmotief.41 Voor het gezicht knipt Picasso verschillende ovale vormen uit blauw papier en probeert ze één 

voor één op het doek. Hij kiest de juiste vorm, tekent de contouren op het doek en schildert een gezicht. Picasso 

vertelt Gilot dat een schilderij de tijd moet krijgen om te groeien en dat dat soms wel maanden kan duren.42 Het 

portret groeit uiteindelijk tot La Femme Fleur (1946) (afb.13). 

Ditzelfde proces wordt weergegeven in de film Le Mystère Picasso (1954). De Franse regisseur Henri-

Georges Clouzot verfilmt Picasso aan het werk in een filmstudio in Nice. Gefilmd in zwart-wit, worden deze 

beelden afgewisseld door lange shots in kleur van een wit scherm waarop Picasso negentien schilderijen of 

tekeningen maakt.43 De camera filmt de achterkant van de schildersezel, waardoor Picasso tijdens deze beelden 

onzichtbaar blijft. Om elke penseelstreek en penvoering vast te leggen werkt Picasso met gekleurde inkt die door 

de vellen wit papier drukt.44  

Le Mystère Picasso opent met het beeld van een rokende Picasso in de ruime filmstudio, de eerste 

publieke vertoning van het dagelijkse en private drama van een genie. Tijdens de opnames spreekt Picasso 

enkele keren met Clouzot. Hij geeft aan dat hij het niet erg vindt om moe te worden, dat hij de hele nacht door 

kan gaan als het moet. Op het moment dat de regisseur hem aanwijzingen geeft over het tijdsverloop, geeft 

                                                           
33 Kahnweiler, Daniel H., ‘A Free Man’ pp.7-10 in Picasso 1881/1973, Londen 1973, p. 7. 
34 Gilot 1964, p.52. 
35 Brassaï 1964, p.71 en Boggs 1980, p.202. 
36 Brassaï 1964, p.232. 
37 Arnason 2010, p. 161. 
38 Brassaï 1964, p. 303. 
39 Gilot 1964, p.129. 
40 Gilot 1964, p.109. 
41 Gilot 1964, p.111. 
42 Gilot 1964, p.117. 
43 Jacobs 2011, pp.18-19. 
44 Walker 1993, p.187. 



10 
 

Picasso aan dat hij het anders wil gaan doen. Hij vindt het te oppervlakkig en wil dieper gaan met een andere 

aanpak, de verschillende lagen van het schilderij laten zien zoals hij thuis werkt. Op dit moment verandert het 

bedachtzame tekenen in een sneller proces. De kunstenaar trekt weinig tot geen strakke lijnen maar werkt met 

vluchtige penseelstreken. De film eindigt met twee rechthoekige werken van een strandzicht in La Garoupe 

waarvan de opbouw langer in beeld is. Picasso schildert laag over laag, van licht naar donker en weer licht. Het 

werk begint heel figuratief en eindigt vrij abstract. De figuren in het werk worden getekend, weggevaagd, 

overgeschilderd, weer weggevaagd en opnieuw weergegeven (afb.14). Tussendoor past Picasso ook nog zijn 

collagetechniek toe, om die vervolgens weer weg te halen. De voice-over geeft aan dat het nu net lijkt of het werk 

in tien minuten geschilderd is, terwijl Picasso er in werkelijkheid minstens vijf dagen over heeft gedaan. Picasso 

geeft aan dat hij het zo thuis gedaan zou hebben, zonder zich iets aan te trekken van de camera. Picasso vraagt 

om het laatste doek. Het artistieke proces van het vorige werk wordt verkort en in dit laatste schilderij werkt 

Picasso een stuk abstracter. De opzet bestaat uit bijna strakke kleurvlakken op een witte achtergrond. Op deze 

ondergrond tekent Picasso de contouren van meerdere figuren. Vervolgens begint hij details aan te brengen door 

verf weg te krassen en daarmee witte lijnen te creëren. 

 

2.3 Picasso en sculptuur 

Picasso heeft naast zijn schildersateliers in Parijs en Antibes meerdere sculptuurateliers. De meeste sculpturen 

zijn geproduceerd in korte uitbarstingen van creativiteit, gevolgd door lange periodes van schilderkunst.45 In 1941, 

wanneer materialen het moeilijkst te verkrijgen zijn door de Duitse bezetting, keert Picasso weer terug naar de 

sculptuur.46 In zijn appartement in Parijs bouwt hij de badkamer om tot een sculptuuratelier, het enige vertrek dat 

genoeg verwarmd kan worden.47 In de sculpturen die Picasso tijdens de bezetting maakt is geen stilistische 

eenheid of ontwikkeling te herkennen door de variëteit aan materiaal.48 De vele sculpturen zijn gemodelleerd uit 

klei en gips of creatieve composities van willekeurige objecten.49 Een voorbeeld hiervan is Tête de taureau (1943) 

(afb.15), gemaakt van de handvaten en het zadel van een fiets. Veel van de gemodelleerde werken worden later 

gegoten in brons, dit materiaal maakt volgens Picasso van de meest uiteenlopende vormen een eenheid.50  

Tijdens zijn verblijf in Vallauris huurt Picasso vanaf 1949 een oude parfumfabriek aan Rue du Fournas 

om te gebruiken als sculptuuratelier (afb.16).51 Een van de eerste sculpturen uit dit atelier is Femme enceinte 

(1950) (afb.17).52 Andere werken uit deze periode zijn La Chèvre (1950) en Le Babouin (1951), samengesteld uit 

gevonden objecten (afb.18 en 19). Deze objecten vindt Picasso in het speelgoed van zijn kinderen en op de 

schroothopen in de buurt van zijn studio. Picasso rijdt elke dag langs deze schroothopen naar Le Fournas en 

komt zo op het idee om samen met Gilot te zoeken naar bruikbare voorwerpen voor zijn sculptuur.53 Picasso 

                                                           
45 Bowness in Sculptures of Picasso, Londen 1949, p.122. 
46 Arts Council, Picasso. Sculpture, ceramics, graphic work, tent.cat. Tate Gallery, London 09/06/1976 – 13/08/1967, p14. 
47 Brassaï 1964, p.66 en Bowness 1949, p.142. 
48 Bowness 1949, pp.122 en 142. 
49 Kahnweiler, Daniel, H., Sculptures of Picasso, Londen 1949, p.7 en Arts Council 1967, p.53. 
50 Brassaï 1964, p.67. 
51 Arts Council 1967, p.63 en Bowness 1949, p.153.  
52 Gilot 1964, p.296. 
53 Bowness 1949, p.153 en Gilot 1964, p.293. 
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vertelt haar dat deze verschillende stukken hem de sleutel geven tot de hele sculptuur. Met deze zelfcreatie wil hij 

niet het oog maar de gedachten voor de gek houden.54 De kunstenaar wil laten zien dat een object in een 

vreemde context een andere identiteit krijgt dan de geaccepteerde interpretatie, zoals in Tête de taureau.55 Zijn 

laatste werken in dit atelier dateren uit 1954 en bestaan uit hoofden en bustes geïnspireerd op Gilot.56 

 

2.4 Picasso en keramiek 

In augustus 1947 begint Picasso met werken in de Madoura pottenbakkerij in Vallauris. Hij is enthousiast over het 

medium waarin hij schilderkunst en sculptuur samen kan brengen en nieuwe inspiratie vindt.57 Picasso houdt zich 

bezig met het decoreren van schalen en het vormen van potten in kannen in de vorm van vogels en vrouwen.58  

Hij experimenteert veel met de vormen en kleuren van keramiek en de verschillende kleurtechnieken.59 De 

eigenaren van de pottenbakkerij, het echtpaar Ramié, beschouwen de werkwijze van Picasso als onorthodox. 

Zijn methodes in de keramiek zijn vrij onconventioneel en lijken meer op  het maken van keramische sculptuur 

dan pottenbakken. 60  

De oorspronkelijke vorm van pottenbakken is de cilinder, Picasso zoekt hierin net zo lang tot hij andere 

vormen kan creëren met nieuwe vouwtechnieken. Picasso heeft een voorliefde voor het modelleren van klei met 

zijn eigen handen.61 Hij neemt de klei van het pottenbakkerswiel en vouwt het in alle mogelijke vormen.62 Vanuit 

de cilindervorm modelleert elegante vrouwenvormen of dieren. Met een mes maakt Picasso tekeningen in de klei 

om ze vervolgens voor het bakken te beschilderen. De geschilderde lijnen van het figuren volgen hierbij de 

vormen van de vaas.63 Een andere werkwijze van Picasso is het aanbrengen van glazuur na het bakken van de 

keramiek. Hierbij maakt hij gebruik van emaille, een kleurpasta gemaakt van gekleurd glaspoeder, dat de 

keramiek een gekleurde glazen laag geeft. Tijd en geduld spelen een grote rol in het pottenbakken en uiteindelijk 

raakt bij Picasso´s geduld op. Zijn interesse ligt voornamelijk in het verleggen van de grenzen van het materiaal 

en zoeken wat hij nodig heeft om het materiaal naar zijn inspiratie te vormen. Wanneer hij deze grenzen bereikt, 

wordt het medium voor hem minder uitdagend.64 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Gilot 1964, p.297. 
55 Arts Council 1967, p.70. 
56 Fluege, Jane, ‘Chronology’ in Pablo Picasso a Retrospective, Londen 1980, p.384. 
57 Arts Council 1967, p.16. 
58 Bowness 1949, p.155. 
59 Gilot 1964, p.173. 
60 Arts Council 1967, p.63. En Bowness 1949, p.155. 
61 Arts Council 1967, pp.16 en 18. 
62 Arts Council 1967, p.63 en Gilot 1964, p.173. 
63 Arts Council 1967, p.18. 
64 Gilot 1964, p.176. 
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Hoofdstuk III De kunstenaar in beeld            De werkwijze en het oeuvre van Pablo Picasso in de beeldvorming 

 

3.1 Het oeuvre Picasso 

In Surviving Picasso speelt het kunstenaarschap van Picasso een ondergeschikte rol. De film sluit volgens critici 

aan bij de opvatting dat hoe meer een film over kunst een succes is als film, hoe kleiner de kans is dat de film de 

kennis van kunst vergroot.65 Picasso wordt eerder neergezet als een charmante schurk dan als het creatieve 

genie dat hij is. Enkele keren verwezen naar het oeuvre van Picasso voor 1943. Het beeld van een tekenende 

Picasso in een circustent verwijst naar zijn rode periode en een reproductie van een werk van Braque verwijst 

naar de kubistische periode van Picasso. De blauwe en surrealistische periode van de kunstenaar blijven in de 

film buiten beschouwing. 

 

3.2 De schilder Picasso 

De verbeelding van het schilderproces van Picasso komt voornamelijk naar voren in één lange scène. In deze 

scène schildert Picasso in zijn atelier in Parijs een portret van Gilot, dat Gilot zou verbeelden als een bos 

bloemen. Het schildersatelier in Parijs wordt weergegeven als de schilderachtige chaos die het volgens de 

verschillende bronnen is geweest: overal schilderijen, het met kranten bedekte tafeltje, verf op kranten en 

penselen in potten. Het schildersezel staat naast het raam zodat het licht van links op het doek valt. Zodra het 

donker wordt, zet de kunstenaar  het licht van de spotlichten ongeveer in dezelfde hoek. Deze mise-en-scène in 

de film komt duidelijk overeen met de foto’s en beschrijvingen van Brassaï. De werkzaamheden van Picasso in 

zijn schildersatelier in Zuid-Frankrijk worden niet verfilmd, terwijl uit de literatuur blijkt dat Picasso vanaf de zomer 

van 1947 in een museum te Antibes werkt tot zijn relatie met Gilot eindigt. 

 Picasso werkt onder andere met de snel overschilderbare alkydverf. In de film worden in een korte tijd 

verschillende kleuren over elkaar aangebracht, mogelijk gebaseerd op het snelle werken met alkydverf. De 

verschillende schilderijen die in de film naar voren komen zijn opgebouwd uit grote vlakken in heldere en felle 

kleuren. De portretten die Picasso schildert zijn echter een interpretatie van een individu, elk met een eigen 

beeldtaal met verschillende vormen en kleuren.66 Het kleurgebruik in de film lijkt op het kleurenpalet dat Picasso 

gebruikte bij zijn portretten van Marie-Thérèse Walter en Dora Maar. In plaats van de heldere en felle kleuren in 

de film werkt Picasso met zachtere kleuren wanneer hij Gilot portretteert. In deze periode werkt de schilder met 

verschillende blauwe en gele tinten, zoals in La Femme Fleur(1946) en Joie de Vivre(1946) (afb.20). 

In de film werkt de acteur aan twee portretten, een paars profiel van voren en een zittende vrouw in felle 

kleuren. Een eerste close-up van het paarse portret geeft een profiel van voren weer dat hoekig is weergegeven, 

bijna kubistisch (afb.3). Het profiel doet enigszins denken een de gezichten die Picasso heeft geschilderd in Les 

Demoiselles d’Avignon (1907), een van de weinige schilderijen in zijn oeuvre met een profiel van voren. Het 

tweede werk moet een portret van Gilot voorstellen en wordt opgebouwd uit een zittende vrouw in profiel, 

geschilderd in heldere en felle kleuren op een witte achtergrond. 

                                                           
65 Farwell, Beatrice, ‘Films on art in education’, in Art Journal, 23. 1, herfst, New York 1963, pp. 39-40. 
66 Fitzgerald 1980, p. 416. 
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Deze schilderscène komt overeen met Gilot’s memoires waarin zij beschrijft hoe Picasso haar portret 

schildert in Parijs. Dit portret vertoont vanuit het formalistische oogpunt meer verschillen dan overeenkomsten 

met het gefilmde portret. In plaats van de heldere en felle kleuren in de film werkt Picasso met sobere kleuren 

wanneer hij Gilot portretteert. Daarnaast wijkt de figuratieve compositie van de zittende vrouw af van de 

abstractere organische vormen van de staande figuur in La Femme Fleur. Het portret uit 1946 is opgebouwd uit 

kleinere kleurvlakken die niet volledig egaal gedekt zijn. Naast deze formalistische verschillen zijn er enkele 

overeenkomsten op te merken tussen het filmportret en Picasso’s oeuvre. In de film brengt de schilder in de verf 

details aan met paletmes, dit is terug te vinden in het groene haar op het daadwerkelijke portret. De zittende 

compositie van het filmportret past niet in de Gilot-periode maar wel in het gehele oeuvre van Picasso. Picasso 

heeft zijn voorgaande vrouwen allemaal zittend geportretteerd: Olga in Grand nu au fauteuil rouge (1929) 

(afb.21), Marie-Thérèse in La Lecture (1932) (afb.22) en het portret van Dora Maar uit 1937 (afb.23). 

Zoals gebleken uit de literatuur en de documentaire Le Mystère Picasso bestaan de schilderijen van 

Picasso uit verschillende lagen waarin hij vanuit de concrete werkelijkheid naar een abstractere weergave gaat. 

Hierin ligt een andere mogelijke overeenkomst. Gilot beschrijft hoe haar portret begon als een realistische 

weergave van een zittende vrouw. Picasso zegt hierover dat deze passieve houding niet past bij Gilot en 

verandert het schilderij.67 Het portret in de film kan zodoende een beginnende fase van het schilderij zijn. Naast 

de memoires van Gilot, wijzen foto’s van Sidney Janis uit dat Picasso in La Femme Fleur  meerdere lagen 

schildert. Kunstverzamelaar Janis bezocht Picasso’s atelier en fotografeerde het portret in een onvoltooide staat, 

deze foto wijkt af van het uiteindelijke resultaat (afb.24).68 

 

3.3 De beeldhouwer Picasso  

Wanneer Picasso Gilot leert kennen, heeft hij zijn badkamer in Parijs verbouwt tot sculptuuratelier. Vanaf 1949 

werkt hij aan zijn sculpturen in Le Fournas, het enige sculptuuratelier dat naar voren komt in de verfilming. Het 

geënsceneerde atelier staat vol met kasten en allerhande metalen objecten en komt overeen met foto’s van Le 

Fournas uit 1952. De film verbeeldt hoe Picasso op de schroothopen op zoek ging naar geschikte materialen 

voor zijn metalen composities en assemblages. Vanuit deze materialen vormt hij nieuwe beelden die de 

verschillende identiteiten van de materialen laten verdwijnen. In de film komt dit naar voren doordat de 

kunstenaar een oude radio verandert in een accordeonspeler. De verschillende gipsen en bronzen werken van 

onder andere Gilot komen niet in beeld gedurende de film, de verbeelde sculptuur beperkt zich tot de metalen 

assemblages.  

 

3.4 De keramist Picasso 

Picasso’s fascinatie van het werken in verschillende media brengt de film tot de verbeelding van het keramische 

werken in de Madoura Pottenbakkerij in Vallauris. Het atelier wordt in de film kort getoond, de nadruk ligt hier op 

de werkwijze. Picasso is geïnteresseerd in het vormen van het materiaal van zijn eigen handen nadat hij het in 

                                                           
67 Gilot 1964, p.111. 
68 Fitzgerald 1980, p.419. 
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cilindervorm van de pottenbakkersplaat haalt. Dit is, net als het beschilderen van het keramiek, kort in beeld. 

Picasso kneedt met zijn eigen handen de pottenbakkersklei tot een vrouwelijke figuur in het geënsceneerde 

atelier. Het glazuren van het keramiek, een andere grote interesse van Picasso, wordt niet verbeeld. Er zijn wel 

verschillende geglazuurde en beschilderde keramiek aanwezig op de achtergrond. 
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Conclusie                                                                                   Pablo Picasso. De werkwijze verbeeld in de biopic     

 

In Surviving Picasso ligt de nadruk op het persoonlijke leven van Picasso, gezien door de ogen van Françoise 

Gilot. De werkwijze van Picasso wordt in verschillende disciplines verfilmd, terwijl het getoonde oeuvre slechts ter 

illustratie van het kunstenaarschap van de hoofdpersoon dient. Het is opvallend dat de verschillende 

kunstdisciplines niet tegelijkertijd naar voren komen in de film, de ene discipline lijkt de andere af te wisselen. De 

literatuur en datering van Picasso’s oeuvre wijzen echter anders uit. Dit valt wellicht te wijten aan de opvatting 

van John Walker dat kunst in de biografische speelfilm wordt neergezet als een aspect van de persoonlijkheid 

van de kunstenaar. De verschillende disciplines worden gekoppeld aan de verschillende aspecten van Picasso’s 

Gilot-jaren: het schilderen en het verleiden van Gilot, de sculptuur en het ouderschap, de keramiek en de 

slechtere tijd in hun relatie en de nieuwe verleidingen van Picasso. Op deze manier dragen de filmbeelden van 

de werkwijze bij aan het visuele drama.  

 In de film wordt slechts een selectie van de verschillende ateliers van Picasso gebruikt: het 

schildersatelier aan de Rue des Grands-Augustins te Parijs, het sculptuuratelier Le Fournas te Vallauris en de 

Madoura pottenbakkerij te Vallauris. Deze ateliers komen grotendeels overeen met de oude foto’s en behandelde 

literatuur. De verbeelding van de schilderkunst in de vorm van het filmportret wijkt uit formalistisch oogpunt af van 

Picasso’s La Femme Fleur. Echter bevat het portret wel elementen van het oeuvre van Picasso; de zittende 

compositie en de heldere felle kleuren uit de periode voor Gilot. Mogelijk is het filmportret gebaseerd op de 

memoires van Gilot, waarin zij de beginfase van haar portret beschrijft. De sculptuur in de film is beperkt tot de 

metalen assemblages, terwijl Picasso in Le Fournas ook sculptuur heeft gemaakt in de vorm van vrouwfiguren. 

Tot slot wordt de keramische werkwijze kort verbeeld in de film, waardoor het vormen vanuit de cilindervorm de 

enige duidelijke overeenkomst is tussen film en literatuur.  
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Hoofdstuk I 

Afbeelding 3.  Filmbeeld uit Surviving Picasso op 45:57. 

 

Afbeelding 4.  Filmbeeld uit Surviving Picasso op 48:06. 
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Afbeelding 5.  Filmbeeld uit Surviving Picasso op 55:30. 

 

 

Afbeelding 6.  Filmbeeld uit Surviving Picasso op 1:22:51. 
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Afbeelding 7.  Filmbeeld uit Surviving Picasso op 1:23:36. 

 

 

Afbeelding 8.  Picasso op het strand in Golfe Juan met in zijn rechterhand een stierenschedel.  

Foto: Dora Maar, 1937. 
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Hoofdstuk II 

Afbeelding 9. Het schildersatelier van Picasso aan de rue des Grands-Augustins. Foto: Brassaï, 3 mei 1944. 

 

Afbeelding 10. Picasso’s hand die verft mengt. Foto: Brassaï, 1939 (niet gepubliceerde foto). 
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Afbeelding 11. Pablo Picasso, La Famille de Saltimbanques, 1905, olie op doek, 210 x 230 cm, National Gallery 

of Art, Washington D.C. 

 

 

Afbeelding 12. Pablo Picasso, La femme aux oursins, 1946, olie op multiplex (hout), 119 x 83 cm, Musée 

Picasso, Antibes. 
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Afbeelding 13. Pablo Picasso, La Femme Fleur, 1946, olie op doek, 146 x 89 cm,  privécollectie. 

 

 

Afbeelding 14. Filmbeeld uit Le Mystère Picasso (1954) op 1:12:40. De figuren in het werk worden getekend, 

weggevaagd, overgeschilderd, weer weggevaagd en opnieuw weergegeven. 
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Afbeelding 15. Pablo Picasso, Tête de taureau, 1943, assemblage van een fietszadel en stuur, 33.5 x 43.5 x 19 

cm, Musée Picasso, Parijs. 

 

 

Afbeelding 16. Picasso in zijn sculptuuratelier aan de rue du Fournas, Vallauris. Foto: Robert Doisneau, 1952, 

The Museum of Modern Art, New York. 
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Afbeelding 17. Pablo Picasso, Femme enceinte, 1950, brons 108.6 x 28.9 x 33.7 cm, Musée Picasso, Parijs. 

 

 

Afbeelding 18. Pablo Picasso, La Chèvre, 1950, brons (na een assemblage van palmblad, keramische 

bloempotten, rieten mand, metalen elementen en gips), 117.7 x 143.1 x 70.5 cm, The Museum of Modern Art, 

New York. 
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Afbeelding 19. Pablo Picasso, Le Babouin, 1951, brons (na een assemblage van gips, metaal, keramische 

elementen en twee speelgoedautootjes), The Museum of Modern Art, New York.  

 

 

Hoofdstuk III  

Afbeelding 20. Pablo Picasso, Joie de Vivre, 1946, olie op karton, 120 x 250 cm, Musée Picasso, Antibes. 
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Afbeelding 21. Pablo Picasso, Grand nu au fauteuil rouge, 1929, olie op doek, 195 x 129 cm, Musée Picasso, 

Parijs. 

 

Afbeelding 22. Pablo Picasso, La Lecture, 1932, olie op doek, 130 x 97.5 cm, Musée Picasso, Parijs. 

 

Afbeelding 23. Pablo Picasso, ‘portret van Dora Maar’, 1937, olie op doek, 92 x 65 cm, Musée Picasso, Parijs. 

 



28 
 

Afbeelding 24. Pablo Picasso, La Femme Fleur  (onvoltooide staat), 1946, 146 x 89 cm, overgeschilderd in 1946. 

Foto: Sidney Janis, Sidney Janis Gallery, New York. 

 

 

 


