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Alle leesmanieren samen!

Pablo Picasso
Geen oog voor de liefde
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Als mijn oma vroeger de naam Pablo
of Picasso hoorde, begon ze te
lachen, maar haar ogen stonden
verdrietig. En dan vertelde ze weer
het verhaal dat we al tientallen malen
hadden gehoord.
Het was 1927, zij was zeventien jaar
oud en Picasso was vijfenveertig toen
ze elkaar ontmoetten! Mijn oma was
meteen verliefd, maar hij was
getrouwd met een Russische
balletdanseres, die Olga heette, en
met wie hij een kindje had.
Pablo Picasso was toen al een
beroemd kunstenaar. Altijd was hij
aan het werk, zijn atelier was een
bonte verzameling van spullen,
doeken, materialen, verkleedkleren,
rare pruiken, oude zadels en
fietssturen. Van deze laatste twee,
een oud zadel en een fietsstuur,
maakte hij bijvoorbeeld de beroemde
stier. Mijn oma vond het prachtig hoe
Picasso alles wat hij tegenkwam, op
eenvoudige wijze in zijn werk kon
verbeelden.
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Picasso sliep nauwelijks, hij was altijd
aan het werk. Er is geen enkele foto
van hem waarop hij met gesloten ogen te zien is. Zijn priemende, donkere ogen als kolen,
maakten hem zo aantrekkelijk voor mijn oma!
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Picasso scheidde in 1935 van zijn vrouw Olga. Mijn oma dacht: nu is hij van mij!
Maar zijn ex-vrouw liet hem niet los. Ze schreef hem dagelijks brieven en achtervolgde hem
waar hij ging, op exposities, naar het strand, naar de markt. En dan schold ze hem uit, waar
iedereen bij was.
In 1943 ontmoette Picasso de schilderes Françoise Gilot. Hij werd verliefd op haar, dus weer
niet op mijn oma! Met de schilderes kreeg hij nog twee kinderen.
Helaas had Picasso geen oog voor mijn oma, zodat zij uiteindelijk trouwde met mijn opa.
Gelukkig maar, anders was ik nooit geboren. Ze vertelde me dat Picasso met zijn donkere
ogen nog steeds een plekje in haar hart had, zelfs na zijn dood in 1973. Arme opa, hij moest
oma’s hart voor altijd delen met de beroemde kunstenaar.
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