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Hvad er Louisianas Lærerpakke? 

Velkommen til Louisiana Undervisning og et spændende forår i Picassos tegn! 
 
Louisianas lærerpakke består af: 

Lærervejledning som indeholder: 
 Introduktion til efterkrigstidens Picasso og de temaer, der optog ham. 
 Gennemgang af udvalgte værker fra udstillingen. 
 Introduktion til udstillingen samt en kort kunstnerbiografi. 
 Forslag til litteratur, film og links. 
 Beskrivelse af værkerne, som vises i powerpointen. 

Powerpoint-præsentation, som indeholder: 
 Udstillingens mest centrale værker, samt perspektiverende billedmateriale. 

Elevark 
 Ark med opgave til at tage med ud på udstillingen eller efter besøget. 

Hvordan bruger jeg Louisianas lærerpakke? 
Lærerpakken henvender sig til alle undervisere, der har lyst til at introducere deres elever til 
Picassos kunst. Den kan anvendes i folkeskolen, gymnasiet, seminariet eller andet sted.  
 
Lærerpakkens powerpoint giver dig mulighed for at vise udstillingens værker i klassen. Brug 
lærerpakken som introduktion FØR et besøg på Louisianas Picasso-udstilling. Eller brug den 
som opsamling og perspektivering EFTER et besøg. Lærerpakken kan naturligvis også bruges 
uafhængigt af et besøg. 
 
 
 

Praktiske oplysninger 

Book 1 eller 2 timers undervisning på Louisiana på tlf. 4919 0719 tirsdag til fredag ml. kl. 9-14. 

Pris: 1 time: kr. 350,- 2 timer: kr. 750,-. Undervisning af både en og to timers varighed foregår i 

udstillingen. Du kan få rabat ved at blive medlem af Louisiana Zoom, Louisianas 

skolemedlemskab. Læs mere på www.louisiana.dk/undervisning.  

 

Ved et besøg på egen hånd skal jeres ankomst anmeldes i forvejen. Det er muligt at booke borde 

til frokost-madpakkerne. Når du bestiller undervisning på Louisiana forventer vi, at du følger 

klassen rundt i udstillingen sammen med en kunstformidler. Udstillingen er dialogbaseret, hvilket 

gælder i forhold til elever, men du er også velkommen til at deltage. 

 
 
 
 

 

Picasso, Flyvende due i 

regnbue, 1952 
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Picasso, Due med 

olivengren, 1962. 

Kan billeder sprede budskabet om fred? 

I 1949 bliver Picassos litografi af en due valgt som plakatmotiv og symbol for den første 
Fredskonference i Paris. Den hvide due på den mørke baggrund kommer til at stå som et stærkt 
internationalt symbol for fredsmødet og for fredsbevægelsen i efterkrigstiden. Picassos 
Fredsduer reproduceres i millionvis i aviser og på velgørenheds-plakater, tørklæder og badges. 
Enkelt at aflæse og med en optimisme, ikke fjernt fra en senere præsident Obamas budskab 
”Yes we can”, sender Picasso duen på vingerne som et alment forståeligt håb om fred og frihed 
efter krigens rædsler.  
 
Picasso udformer i de kommende år flere plakater med variationer over Fredsduen: Flyvende 
med en olivengren i næbet, set på baggrund af trikoloren eller en mangefarvet regnbue, eller 
anbragt som et slags skærmende fredens tankesæt over to kvinders ansigter varierer Picasso 
motivet, så det både trækker på bibelske referencer og knytter an til et fransk-nationalt eller 
globalt univers.  
 
Sammenlignet med Picassos mere radikale værker er fredsduerne realistisk udformet. Modsat 
Marcel Duchamp, der i 1917 gør en hverdagsting til kunst ved at flytte den ind på museet, 
bevæger Picasso sig den modsatte vej, fra kunstnerens atelier og ud i massekulturen og den 
aktuelle politiske debat. Et eksempel på hvordan den verdensberømte kunstner i de sidste 30 år 
af sit liv aktivt engagerer sig politisk i et forsvar for fred og frihed.  

Kammerat Picasso 

Picassos politiske side har hidtil ikke fyldt meget i det samlede billede af kunstneren, der står for 
kunstneriske nybrud i lind strøm og noget, der mest af alt minder om en playboy tilværelse med 
kvinder på stribe og skiftende adresser i Paris krydret med længere ophold ved Middelhavet. 
Men for 8 år siden dukker ved en tilfældighed flere kasser med breve, dokumenter og regninger 
op i Picasso-arkivet i Paris. Rubriceret som ”Politiske breve til Picasso” føjer disse dokumenter 

 

Picassos Due gengivet i  

Les Lettres francaises, 1949 

 
Picassos Due i flugt, plakat for 

Verdensfredskonferencen 1950 
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en ny dimension til den traditionelle fortælling om kunstneren: I oktober 1944, seks uger efter 
befrielsen af Paris, melder Picasso sig ind i det franske kommunistiske parti: PCF. I dag er det 
måske svært at forstå, hvorfor en frihedssøgende kunstner som Picasso melder sig ind i et parti 
som det kommunistiske. Umiddelbart harmonerer Picassos konstante krav om personlig og 
kunstnerisk frihed ikke med kommunistpartiets partipolitiske stringens. Under krigen havde 
mange imidlertid set den franske kommunisme som det eneste effektive våben mod fascismen. 
Kommunistpartiet havde i 1932 indført den såkaldte folkefrontslinie, der opfordrede til fælles 
kamp mod fascismen på tværs af ideologier. Mange spaniere, der levede i eksil i Frankrig efter 
General Francos magtovertagelse i 1939, sluttede sig til modstandsbevægelsen og ledende 
europæiske intellektuelle udtrykte deres støtte til kommunistpartiet, medens de måske naivt 
ignorerede Stalins grusomheder i det kommunistiske Sovjet. 
 
Borgerkrigen i Spanien (1936-39) og fascismens fremmarch i Europa skærpede Picassos 
politiske bevidsthed og tilhørsforhold til socialismen. I Spanien blev General Franco støttet af 
kongemagten og Italiens og Tysklands fascistiske regimer. Begivenhederne i Spanien 
overbeviser Picasso om at bruge sin egen kunst mere aktivt som våben.  
 
Picasso, der levede i fransk eksil under general Francos diktatur, fremhæver som årsag til sin 
indtræden i kommunistpartiet, ikke partiets ideologi men muligheden for at finde et nyt åndeligt 
hjem i selskab med tidens førende intellektuelle og kunstnere. Desuden havde Picasso mistet 
mange venner under krigen; nogle var medlemmer af modstandsbevægelsen og døde i 
koncentrationslejrene. Kommunistlederen, Laurent Casanovas, der var flygtet fra en nazistisk 
fangelejr til Paris, bragte koncentrationslejrens virkelighed tæt ind på livet af Picasso. Casanovas 
vidnesbyrd nævnes som udslagsgivende for, at Picasso og flere andre intellektuelle melder sig 
ind i kommunistpartiet. Picasso forbliver medlem af kommunistpartiet frem til sin død trods sine 
protester mod Sovjets nedkæmpning af oprøret i Ungarn 1956 og invasionen af Tjekkoslovakiet i 
1968.  
 
Medlemskabet gør Picasso til kunstnerisk galionsfigur for Frankrigs største parti. For 
kommunistpartiet er Picassos medlemskab et kup. Skønt Picasso sjældent bruger 
kommunistiske symboler og afviser at producere den socialrealistiske kunst, partilinien 
foreskriver, tolkes hans ”brand” og eksperimenterende kunstopfattelse på begge sider af 
jerntæppet som et stærkt symbol på fred og frihed. 
 

 

 

 
Folkekongres for fred, Paris 

1952, med Picassos Fredens 

ansigt som baggrund.  

Jeg prøver ikke at give 

russerne råd om politik – 

hvorfor skulle de så 

fortælle mig, hvad jeg skal 

male…. 

(Picasso) 

Biografi 
Picasso  

Pablo Ruiz Picasso er 

født i Málaga, Spanien 

1881. Opholder sig i 

Paris under 2. Verdens-

krig, og melder sig ind i 

det franske kommunist 

parti PCF 4. oktober 

1944. Til sin død i 1973 

er Picasso centrum for 

et væld af internationale 

udstillinger, der cemen-

terer hans status som 

legendarisk kunstner - 

og brand. Picassos virke 

breder sig over stort set 

alle medier. Han er 

aktivt involveret i 

efterkrigstidens freds-

bevægelser og deltager 

i fredskongresser i bl.a. 

Polen (1948) og Paris 

(1949). Bor og arbejder i 

Paris, Antibes, Cannes 

og Vauvenargues. 
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Kunsten at protestere 

Under 2. Verdenskrig valgte Picasso at blive i Paris, mens mange af hans kolleger som André 
Breton, Max Ernst og Marc Chagall flygtede til USA. I al hemmelighed støttede Picasso 
modstandsbevægelsen, bl.a. med husly til modstandskampens medlemmer. At Picasso, 
skaberen af Guernica og den moderne kunst, som nazisterne stemplede som Entartet 
(degenereret), afviste at forlade det besatte Frankrig, blev efter krigens afslutning opfattet som 
udtryk for modstand og kunstens frihed. Især i betragtning af at amerikanerne flere gange 
opfordrede ham til at flygte. I ugerne efter de allieredes befrielse af Paris 25. august 1944, 
modtog Picasso som en frihedshelt besøg af unge kunstnere, forfattere og amerikanske soldater 
i sit atelier. Hvorfor nazisterne ikke fængslede Picasso eller beslaglagde hans værker, er uklart. 
Måske skyldes det, at Picasso aldrig malede krigen med direkte aflæselige referencer til aktuelle 
begivenheder. Eller måske kunne nazisterne bruge ”fredningen” af den berømte kunstner som 
symbol på deres egen kulturelle tolerance? 

Tæt på et værk: Lighuset, 1944-45 

Vi er øjenvidner til massakren: Et splintret rum bygget op af sprængte grå, sorte og hvide flader. I 
en dynge i billedets midte ligger fødder, ansigter og forvredne, nedbrudte kropsdele. Øverst et 
stilleben med kande og brød på et bord. Picassos sorte streg forbinder de døde kroppe med 
stillebenets tomme orden. Formatet er stort som historiemaleriets, men motivets sort-hvide toner 
kan lede tanken hen på samtidens film og reportagefotografi, men også på den spanske 
kunstner Goyas grafik. 
 

Jeg har ikke malet krigen, for 

jeg er ikke den slags maler, 

der som en fotograf går ud 

for at finde noget at afbilde. 

Men jeg er ikke i tvivl om, at 

krigen er i disse billeder. 

(Picasso) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Picasso, Lighuset, 1944-45 
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Lighuset - som Picasso først kaldte Slagtehuset - samler flere referencer til samtidige politiske 
begivenheder. Motivet er inspireret af en nyhedsreportage om en spansk republikansk familie, 
der blev myrdet i deres køkken. Men også fotografierne af ligdyngerne i koncentrationslejrenes 
gaskamre, der finder vej til Paris i sommeren 1943, optræder som en uhyggelig reference. 
Lighuset er Picassos andet store politiske værk og knapt så kendt som Guernica fra 1937. Begge 
indrammer krigsårene og sætter fokus på krigens omkostninger for de civile, men den aktuelle 
situation er fortolket, så den kan udtrykke alle konflikter og krige. 
 
Som det er tilfældet med Fredsduen, er Picasso også her interesseret i at skabe et værk, der 
virker og påvirker betragteren direkte. Kunstneren tester Lighusets effekt ved at invitere den 
unge kommunist og overlevende fra koncentrationslejren Mauthausen, Pierre Daix, til sit atelier. 
Medens Daix chokeret genkender motivet som ”min krig”, iagttager Picasso roligt, hvordan det 
voldsomme motiv påvirker den unge franskmand. Billedets formsprog arbejder direkte for 
betragteren, et eksempel på Picassos intention for maleriet: en maler skal holde sig selv tilbage, 
og lade maleriet sige alt, hvad det har at sige.  
 
Store dele af lærredet står nøgent. Picasso signerer maleriet i 1945, selv om han ikke mener, det 
er færdigt i traditionel forstand. For hvad vil det sige, at et maleri er afsluttet? Og er uafsluttet, 
spørger Picasso, nødvendigvis det samme som ufuldendt?  
 
Lighuset bliver præsenteret i 1946 på den af kommunisterne arrangerede udstilling Kunst og 
Modstandskamp i Paris. Men ikke alle Picassos partikammerater er tilfredse med Lighuset. Også 
det franske publikum har svært ved at forstå Picassos nye realisme. Picassos selv ønsker ikke at 
gå på kompromis, for: 
 
Jeg er alene optaget af at putte så meget menneskelighed som muligt ind i mine malerier. Det er 
da kedeligt, hvis de fornærmer nogle få dyrkere af den traditionelle menneskelige skikkelse..  
Hvad er et ansigt når det kommer til stykket? Dets fotografi. Dets maskering. Hvad er foran? 
Indeni? Bagved? Og resten? Ser alle det ikke på deres egen måde? Jeg har altid malet det jeg 
har set, følt. (Picasso) 

Uskyldige klassikere? 

Under 2. Verdenskrig bruger Picasso ofte opstillinger eller nature morte (ordret ”død natur”) til at 
fortolke krigens tab. Som meditationer over dødelighed, trækker disse opstillinger på en 
kunstnerisk tradition tilbage til den europæiske barok, hvor symbolske genstande minder 
beskueren om livets forgængelighed.  
 
Et tyrekranie i et mørkt rum, et vinduesfag, der er lukket i og en palet holdt i mørke, dramatiske 
toner – mange af Picassos stilleben fra krigens tid består af enkle elementer. Tyrekraniet med 
dets markante former og stærke symbolik kan måske også ses som en reference til Picassos 
hjemland Spanien, som nu var tabt til Francos tropper. 
 

Den kolde krig  

er betegnelsen for det 

anspændte forhold, der 

hersker mellem landene 

i Nato og Warschawa-

pagten i perioden fra 2. 

Verdenskrigs ophør og 

til Sovjetunionens 

opløsning i 1991.  

Magtkampen mellem 

Vest og Øst tilspidses af 

Koreakrigen i 1950, 

Opstanden i Ungarn 

1956, Cubakrisen 1962, 

Vietnamkrigen 1965-75 

og Sovjets nedkæmp-

ning af oprøret i Prag 

1968. Først Berlin-

murens fald i 1989 

afslutter den kolde krig.  

 

Picasso, Stilleben med 

oksekranium, 1942 
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Når Picasso bruger levende dyr i sine opstillinger, tilfører de ofte motivet humor og frem for alt liv. 
Når hunden nysgerrigt stikker snuden op til hummeren, eller Picassos tamme ugle morfes til en 
kranieform, drejer kunstneren vanitasgenren mod dyrefablen. Ved hjælp af dyrene rusker 
Picasso op i genrens konventioner, og skaber samtidig en platform for samfundskritik. Under 
Cubakrisen i 1962 maler kunstneren således flere konfrontationer mellem en kat og en rød 
hummer, rovdyr, der synes lige stærke, og begge har kløerne ude efter hinanden på 
køkkenbordet!  
 
Under den kolde krig bruger Picasso ofte kunstens klassiske motiver til at fortolke aktuelle 
politiske begivenheder, fx frihedskampen i Algeriet. Picassos sene værker kan ses som en ny 
slags fortællende historiemaleri, der transformerer de gamle mestres temaer til en ny tids 
billedsprog bl.a. påvirket af samtidens politiske kriser: 
 

Afrikansk uafhængighedskamp 

I 1954 starter det nationalistiske oprør i den franske koloni Algeriet, der fører til den 8 år lange 
Algeriske uafhængighedskrig. I Frankrig udløser borgerkrigen i Algeriet en politisk krise. Omkring 
300.000 mennesker dør, inden krigen slutter i 1962. Samme år som krigen bryder ud, skaber 
Picasso en række parafraser over den romantiske maler Eugene Delacroixs berømte motiv 
Kvinderne fra Algier fra 1834. I sin version af motivet bibeholder Picasso de runde hvide 
kvindekroppe i et orientaliserende univers med vandpibe, snabelsko og kakler på væggene. 
Farverne er klare og billedrummet fragmenteret. Men modsat Delacroixs maleri er kvinden i 
forgrunden nøgen og fuldt udfoldet for beskuerens blik. Spørgsmålet er, om det er den voldelige 
konflikt, Picasso fremkalder hos sin betragter? Eller om Picasso snarere tilslutter sig Delacroixs 
romantiske optik på motivet og begejstrede tolkning af den nordafrikanske kultur som stedet, 
hvor antikkens – og kvindernes - skønhed på forunderlig vis havde overlevet?  
 
Interessen for Afrika er gennemgåede i Picassos kunst. Fascinationen af afrikanske skulpturer 
hjalp den unge avantgardekunstner til at bryde med centralperspektivet og udvikle 
revolutionerende værker som Kvinderne fra Avignon (1907) og kubismens opsplittede 

Picasso, Kvinderne fra Algier, 

1955 

  
Picasso, radering til Présence 
africaine. Første kongres for 
sorte forfattere, Paris, 1956 
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virkelighedsgengivelse. I efterkrigstiden er Picassos interesse for det afrikanske kontinent 
primært politisk, og han bidrager blandt andet med plakatudkast til afrikanske organisationer, der 
arbejder mod racediskrimination og for frihed, lighed og sort selvbevidsthed. 

Et erotisk tag-selv-bord? 

En anden parafrase med politisk ressonans er Picassos variationer over Manets berømte 
Frokost i det grønne fra 1863. I Picassos version optræder to nøgne kvinder og en sortklædt 
mand under træers grønne kroner. Manden rækker ud efter kvinderne, og modne frugter lyser op 
i billedets forgrund, men det er ikke maden, der er i fokus.  
 
Som Édouard Manet, hvis Frokost i det grønne skabte skandale, fordi det viste en moderne, 
selvbevidst og afklædt kvinde på picnic med påklædte herrer, bruger Picasso motivet til at gå 
mod borgerskabets snærende moralbegreb og hylde den seksuelle frigørelse. I mange af 
Picassos variationer af motivet er alle figurer nøgne. Manden under træet er angiveligt et 
selvportræt. Med afsæt i traditionen maler Picasso sig således ind i kampen for seksuel frihed, 
som også 60´ernes kvindebevægelser og den nye liberale ungdomskultur står for. Måske kan 
Picassos mange versioner af frihedens seksuelle tag-selv-bord også ses som et statement rettet 
mod den konservative præsident Charles de Gaulle og hans regering, der ikke gik ind for tidens 
nye, frie seksualmoral. 

Om udstillingen Picasso: Fred og Frihed  

Louisianas Picasso-udstilling fokuserer på en ukendt side af Picasso, nemlig Picasso som en 
politisk engageret kunstner, der er aktivt involveret i Fredsbevægelsen under den kolde krig. 
Megen af Picassos kunst skildrer menneskelige konflikter og krig, men udtrykker samtidig et dybt 
ønske om fred og international forståelse, eksemplificeret ved Fredsduen, et universielt symbol 
på håb. Gennem mere end 100 malerier, tegninger, skulpturer, grafiske arbejder, fotografier og 
andet dokumenterende materiale fordelt på 8 samtidsrelaterede temaer, viser Louisianas 
udstilling, hvordan Picasso forholder sig til de historiske og politiske begivenheder i 
koldkrigsperioden efter 1945.  

Litteratur, film, links 

Om Picasso: 
 Picasso: Fred og Frihed (2011), Louisiana Museum for Moderne Kunst 
 Picassos Purpur-periode 1944-1953, (2006) Jonas Verlag 
 Picasso & Things (1992), The Cleveland Museum of Art 

 
Film: 

 Pablo Picasso Biografi, om Picassos liv, kvinder og kunst. Del 6 omhandler krigstiden, 
herunder tilblivelsen af Guernica, der gjorde Picasso til en helt i kampen mod 
fascismen http://www.youtube.com/watch?v=M6isENqkodI&feature=related 

 
 Filmen 13 dage i Picassos liv (1999) vises i uddrag med fokus på tiden fra Guernica 

1937 og til Picassos død i 1973. Tirsdag til fredag kan filmen ses kl. 12, 15, 17 og 20 i 
museets biograf i Vestfløjen, 

 
 

 

Picasso, Frokost i det grønne, 

1960 
 

 
Manet, Frokost i det grønne, 
1863 
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Gennemgang af powerpoint 

&

Picasso: Fred og Frihed

 

 1. Louisiana undervisning og Picasso: Fred og Frihed  
 

 2. Picasso til Fredskonference i Wroclaw, 23-28 august 1948.  
 

  

 3. Picasso, Guernica, 1937 
Picassos Guernica regnes for det 20 århundredes mest ikoniske antikrigs maleri. Motivet fortolker 
en aktuel krigsmassakre, nemlig General Francos og nazistiske troppers bombning af den 
spanske by Guernica den 27. april 1937, hvor over 1600 civile dør eller såres. Picassos fokus er 
på civilbefokningens lidelser, men Spaniens officielle republikanske regering, der har bestilt 
maleriet, er skuffet over, at motivet ikke specifikt adresserer krisen i Spanien eller angriber 
fascisterne.  
 
 

  

 4. Picasso, Lighuset, 1944-45.  
Se værkgennemgang i lærervejledningen. 
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 5. Film om Picasso:  
Biografi med fokus på kunstnerens liv og værk i krigsårene, herunder tilblivelsen af Guernica 1937.
http://www.youtube.com/watch?v=M6isENqkodI&feature=related 
 

  

 6. Picasso, Død hane og krukke, 1953  
Et kranium på et bord, et lys, hvor vægen er gået ud, en kande eller en opslået bog, - mange af 
Picassos stillebener fra krigen består af enkle elementer. Picasso mente, at ”selv kasseroller kan 
skrige”. Vanitas er latin for tomhed, og for Picasso var genstandene tæt forbundet med døden.  
Med Picassos slagtede haner kan referencen til krigens torturofre være nærliggende. 

  

 7. Picasso, Kat og hummer, 25. oktober – 1. november 1962. 
Se værkgennemgang i lærervejledningen. 
 

 8. Picasso, Kat og hummer, 1965. 
 

 9. L´Humanités forside d. 5.10.44 med breaking news: ”Den største nulevende maler, Picasso”, 
melder sig ind det franske kommunistiske parti. Øverst foto af Picasso i samtale med Partiets 
grundlægger Marcel Cachin og derunder reproduktion af Picassos skitse af skulpturen Mand med 
lam. 
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 10. Picasso, Barn med due, 1901. 
Duetema: Picasso bruger allerede duen som symbol på omsorg og kærlighed i dette motiv, malet 
da han er 20 år gammel. 1 1949 bliver motivet brugt som ”postkort for fred” udvalgt af Kvindernes 
internationale Fredsforening. Duer havde stor personlig betydning for Picasso. Som barn malede 
han og faderen familiens duer, og da han får en datter sammen med Francoise Gilot i 1949, får 
hun navnet Paloma -due. 

  11. Picasso, Due, 1949, udvalgt at digteren Louis Aragon som plakat til den første 
verdensfredskongres i Paris, bliver kendt som Fredsduen. Den hvide milanesiske due med de 
karakteristiske fjer på fødderne var en gave fra Matisse til Picasso. Skønt Picasso undrer sig over, 
at så ”grusomt” et dyr som duen vælges som symbol på fred, udvikler han alligevel billedet af duen 
som et samlende fredsmotiv for efterkrigstiden. 
 

 

 12. Picasso, Due i flugt, opklæbet som plakater i gadebilledet 1950.  
Fredsikonografi i massekulturen: Picassos fredsduer er skabt til at kommunikere. Her ses 
plakaterne til den anden Verdensfredskonference i Scheffield, opklæbet på murene til en 
militærskole. Da den britiske regering afviser at udstede visa til de mange kommunistiske 
delegerede, herunder Picasso, beslutter man i stedet at afholde konferencen i Warszawa. 
 

 13. Picasso, Flyvende due i regnbue, 23. oktober 1952. I 1952 bestiller PCF en plakat hos 
Picasso til fredskonferencen i Wien. Som symbol på at Fredsduen nu er lettet, og fredstanken er 
blevet global, skaber Picasso en due i collageform svævende på en regnbue. Partiet afviser 
bestyrtet den ”sprængte due” og Picassos frustrerede kommentar er ”Du gode gud! Kan de da ikke 
se, at den flyver?” Alligevel bøjer Picasso sig og tegner en flyvende due ind i regnbuen til den nye 
plakat. 
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 14. Picasso, To duer med vingerne spredt, 1960.  
De kæmpende eller kurtiserende duer er fastholdt i grisaille maleriets gråtoneskala og gengivet i 
en mere rå, malerisk form end ”fredsfuglene” på de samtidige plakater.  
 

 15. Picasso, Fad med Duemotiv, 1956.  
Efter krigen flytter Picasso til den sydfranske by Vaullaris, hvor han begynder at arbejde med 
keramiske udformninger efter områdets lokale traditioner. Picassos tilstedeværelse genopliver den 
lokale pottemagertradition, og han holder af tanken om, at hans fade og krukker kan købes både 
som kunstobjekter, husholdningsredskaber eller souvenirs. Picasso bliver interesseret i at 
masseproducere sin kunst og lave offentlige skulpturer og murmalerier. I sin interesse for 
blandingen af kollektiv og mesterlig masseproduktion kan Picasso kan pege frem mod en Andy 
Warhol. 

 16. Picasso, Fredskapellet i Vallauris, 1952, Krig.  
I 1950 foreslår den kommunistiske borgmester i Vaullaris Picasso at dekorere et nedlagt kapel 
med fredsscener. Muligheden for at udsmykke sit ”eget kapel”, som kollegaerne og konkurrenterne 
Chagall og Matisse i Vence, ansporer Picasso. Inspireret af Leo Tolstojs roman Krig og Fred, 
udformer han to monumentale malerier, begge over 10 meter lange. Krig og Fred er allegoriske 
motiver, hvor Picasso sætter modsatte symbolske elementer op mod hinanden for at skærpe sit 
budskab. Krigens centrale symbol er kampvognen, og maleriet er domineret af mørke farver og 
ansigtsløse, kæmpende figurer. En sort hest træder lærdommen under fode, mens en 
fredskæmper dæmmer op for krigens galskab med Picassos eget fredssymbol, den lysende hvide 
due, på sit skjold. 

  

 17. Picasso, Fredskapellet i Vallauris, 1952, Fred  
I maleriet Fred folder Picasso de hvide, blå og grønne farver ud, og lader leg, frihed og frugtbarhed 
herske. Modsat Krig, hvor mænd dominerede billedet, er fokus nu på kvinder og børn, der danser, 
spiller fløjte eller spiser frokost i det grønne. I fred er alt muligt, synes Picasso at antyde, med den 
bevingede Pegasus i billedets midte, der ført af et lille barn, pløjer havet. Fredskapellet er 
Picassos sidste store politiske værk efter 2. Verdenskrig. Han donerer udsmykningen til den 
franske stat, der i 1956 beslutter at gøre kapellet til et nationalt museum. 
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 18. Picasso, Kvinderne fra Algier, 1955.  
Fortidsmestre som fortolkningsramme for samtidshistorien: 
Se værkgennemgang i lærervejledningen. Picasso var velinformeret om kampen for Algeriets 
uafhængighed via sin ven Jean Chaintron, som repræsenterede det franske kommunistparti i 
Algeriet. Venstrefløjen frygtede, at den franske hær ville foretage et militærkup i Algeriet, som det 
Franco i 1936 havde udført mod den spanske republikanske regering. Et fransk bombeangreb 
rettet mod markedspladsen i byen Sakhiet i 1958, udløser en politiske krise i Frankrig, og 
medvirker til, at General De Gauelle kommer til magten uden afstemning - i realiteten et kup. 

 19. Eugène Delacroix, Kvinderne fra Algier, 1834.  
Delacroixs kvinder er meditative og sødmefulde, mens Picasso flytter rundt på kvinderne og folder 
deres former ud. Efter Frankrigs erobring af Marokko 1832, sender den franske konge den 
romantiske maler Eugène Delacroix på ”mission” til nordafrika som kunstnerisk reporter. 

 20. Picasso, Frokost i det grønne (efter Manet), 27. februar 1960.  
Se værkgennemgangen i lærervejledningen. 

 21. Picasso, Frokost i det grønne, 1961. 
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 22. Eduard Manets Frokost i det grønne, 1863, vakte skandale, da det blev udstillet på Salon de 
Refusee, hvor 7000 besøgende så værket bare den første dag. Provokationen lå i at Manet havde 
flyttet et antikt, allegorisk motiv til en samtidig kontekst. Picasso kunne identificere sig med Manet, 
som en maler i centrum af et kulturelt og politisk netværk, der både omfattede nytænkende 
kunstnere, forfattere og politikere. Begge kunstnere må på deres ældre dage tage afstand fra den 
franske siddende regering; den anti-borgerlige Manet fra Den Tredje Republik, Picasso fra Charles 
de Gaulles nationalistiske og konservative regering. 
 

 23. El Lissitzky, Slå de hvide med den røde kile, 1919 
Avantgarden i kommunismens tjeneste: I det 20 århundrede bruger mange kunstnere aktivt deres 
værk politisk som støtte for kommunismen og drømmen om en ny og mere retfærdig verden. Den 
russiske kunstner El Lissitzkys litografi Slå de hvide med den røde kile, er et tidligt eksempel på 
effektivt kommunikerende, politisk avantgardekunst. Den røde kile hamrer sig ind i den hvide 
cirkel, medens abstrakte formfragmenter flyver som splinter til siderne. Værket er lavet under den 
russiske borgerkrig, hvor ”de røde”, bolschevikkerne, kæmpede mod ”de hvide” royalisterne. 
Konstruktivisterne ønskede at skabe et objektivt og universielt billedsprog, der kunne slå bro fra 
avantgarden til masserne. Som en ingeniør eller en håndværker skulle kunstneren bruge kunstens 
byggesten: former, farver og linier til at konstruere et nyt socialistisk samfund. I Rusland slår 
konstruktivismen igennem efter revolutionen i 1917. Da Stalin i 1934 dikterer, at socialrealisme 
skal være Sovjetunionens officielle udtryksform, betyder det enden for konstruktivistisk kunst i 
Rusland. 
 

  

 24. Diego Rivera, Udførelsen af en fresco, der forestiller opførslen af en by, 1931. 
I den mexicanske maler og kommunist Diego Riveras udsmykning, Udførelsen af en fresco, der 
forestiller opførslen af en by, hædres arbejderne og arbejdet som grundlag for velstand og vækst. 
Kompositionen er bygget op omkring arbejdernes stillads, der deler motivet i tre som et triptykon, 
og med en enorm arbejder som samlende figur.  
Rivera levede i Paris fra 1908-1921, hvor han bl.a. kendte Picasso. Som afslutning på 10 års 
borgerkrig igangsætter den mexicanske regering et program for en ny folkelig kunst, og opfordrer 
Rivera til at vende hjem. Riviera, der havde studeret italiensk freskomaleri i Europa, vil forene den 
oprindelige, præcolumbiale folkekunst med kunsten i det nye, postkoloniale Mexico. Den berømte 
kommunist Rivera bliver også efterspurgt i USA, hvor amerikanske mæcener gerne vil finansiere 
en lignende offentlig kunst, selv om de intet politisk har til fælles. 
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