
PICASSO PA FRIMÄRKEN

av Curt Sivert

I den minst sagt vild vuxna och yppiga flora av konst frimärken de
senaste åren har marknaden i genomsnit t berikats med omkring 700 nya
märken per år - är trots detta vår t ids störste mälare 89-är ige Pablo
Picasso föret rädd med bara et t 30-tal konstf rimärken. H ans senare måleri
anses väl på de flesta håll för avancerat och därför mindre lämpat att
lanseras på fr imärken.

Det är i första hand Oststatern a och Kina som komm it me d dyl ika
märken. Sovjet saknas dock vilket torde bero på att P icassos produktion
- åtminstone den senaste - är alltför modern för ryssarna. Man har
inte ens ätergett honom pa bild nä got som man gjort med mänga andra
vi steuropeiska kulturpersoner.

P icasso är emellert id förevigad på et t tjeckiskt fr imärke av år 1968,
låt vara i karikatyr. Det ingår i en serie över några av detta århundradets
mera kända kulturpersonligheter, såsom Maxim Gorkij, Bernhard Shaw
och Charlie Chaplin. Så Picasso är i gott sällskap. Detta P icassomärke
återger nedtill en av hans mera kända litografier.

De länder som hitt ills givit ut märken med Picasso-målningar eller hans
fredsduvor är : Bulgarien (1957), Burundi (1967), Cuba (1967), K ina (1951,
52 och 53), Mali (1967), Polen (1950 och 1965), Senegal (1967), Tjecko-
slovakien (1951, 53 och 1966), Un gern (1957) och DDR (1952 och 54).

Rikligast ä r P icasso företrädd med sina fredsduvor. Inalles finns det
22 märken med detta mot iv. Alla kommer de fr ån K ina och Oststaterna.
I Sovjet och Rumänien har man dock inte fallit för frestelsen att utge
dylika märken .

Polen inledde produktionen 1950 dä man med anledning av den
andra internationella fredskongressen i Warszawa släppte ut tre märken.'
Sedan följde Kina året därpå med t riangulära fredsduvemärken i tre
valörer. För at t 1952 spä på med två valörer och 1953 med ytterl igare
tre. Allt som allt finns det sålunda åtta k inesiska P icasso-märken med

fredsduvor.

' P icasso teck nade aff ischen med mot ivet en f redsd uva fö r kongre ssen, som han f ö
sjä lv bevistade.
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I Wien var det 1952 dags för ännu en av de många kommunist iska
fredskongresserna. Denna » Völkerkongress fur den Frieden» gav DDR
anledning att berika marknaden med t re märken. På dessa k lamrar sig
Picasso-duvan fast på en jordglob och nedtill i högre hörnet har man
återgett Stephansdomen i Wien.

Leipzigermässan samma år föranledde ocksä utgivandet av et t par
Picassomärken. Aven här är fredsduvan placerad på en glob. Frågan är
dock om man kan räkna dessa östtyska utgåvor som P icassomärken efter-
som duvorna inte kan anses dominera märket . En del specialkataloger
upptar dem dock som konst fr imärken.

Två år senare alltsa 1954 - kommer ytterl igare ett tvivelaktigt
östtyskt märke med anledning av en fyrmaktskon ferens i Ostberlin. H är
svävar P icassos duva under kupolen i kongressalen.

Aven Tjeckoslovakien ihågkom fredskongressen i Wien med et t Picasso-
märke. Året dessförinnan hade man givit ut fredsduvemärken i t vå
valörer.

Ungern slutl igen firade 1957 40-ärsjubileet av den ryska revolutionen
med ett P icassomärke. H är är fredsduvan omgiven med en cirkel av
flaggor. v enBulgarien celebrerade de 40 åren med fredsduvemärke.

Man urskiljer bland alla dessa P icassomärken fem varianter av freds-

duvan.
Overvägande ant alet P icasso-märken har alltså fr edsduvan som mot iv.

Först 1966 kom det första »riktiga» P icasso-fr imärket. Det var Tjecko-
slovakien som med anledning av 30-ärsminnet av Internationella briga-
dens kamp mot Franco i spanska inbördeskriget gav ut ett märke åter-
givande P icassos mest kända mälnin g, »Guern ica». Det var den spansk-
födde konstnärens omedelbara reaktion på det tyska bombflygets öde-
läggelse av den baskiska staden Guernica den 28 april 1937.

Tavlan är för närvarande deponerad i The Museum of Modern Art
i N ew York . För en tid sedan sökte ett museum i Madrid förvärva denna
monumentalmålning. Picasso förklarade då att duken inte skulle återvända
till Spanien förrän den spanska republiken hade återupprättats.

Andra länder med P icassomålningar på sina fr imärken är Cuba samt
de afr ikanska republikerna Burundi, Mali och Senegal. Fidel Castros
postverk gav 1967 ut en serie fr imärken med internationell modern konst .
v enen svensk målare, skåningen Max Walter Svanberg, finns företrädd

i denna serie.
Senegal kom också ut med ett Picassomärke 1967, äte rgivande »Kvin-

norna i Avignon», en märklig målning frän 1906 07 som inledde
Picassos kubistiska period. Den hänger liksom »Guernica» i moderna
museet i N ew York.
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De bäda Picassoduk arn a Fagelburen och Panf löjten mälades 1923 (M ali 50 och 250 Fr).
På nästa sida ser man Kv innorna f r/in A v ignon 1906- 07 (Senegal 100 Fr) och däröv er

en sv ensk Picassostämpel 1966.
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Guernica 1937 pä et t tjeck olov ak isk t f rimärk e 196 6. På märk ets »tab » ser m an en sk iss

t ill m ålningen , en arm m ed av b rutet svä rd och k onstnä rens signatur.

Burundis Picassomärke släpptes också ut 1967. H är är »Akrobat med
boll» på Pusjkinmuseet i Moskva förebilden. Den tillhör en t idigare
period.

Mali slutl igen har inte mindre än tre P icassomärken, alla från 1967.
De återger tre av konstnärens mera kända målningar, nämligen »Paul som
harlekin» (1906), »Fägelbu ren» (1923) och P an flöjten» (1923).

N är kan man räkna med att Frankrike inlemmar P icasso i sin fina
konst frimärksserie, som inleddes 1961 med bl a Cezanne och Matisse?
Denna omfattar visserl igen hittills enbart fr anska målare men P icasso
lever ju sedan åtskilliga år som flykt ing i Frankrike. H an har dock allt-
jämt behållit sitt spanska medborgarskap . P icasso har för övrigt skänkt
900 tavlor från sina egna samlingar t ill ett museum i Barcelona, som
därigenom blir världens r ikaste P icassomuseum. Åtminstone det till nume-
rären största.

En målning av P icasso bet ingar ast ronomiska belopp. Men ingen blir
ruinerad av att samla P icasso på frimärken. Katalogvärdet på de hit tills
utkomna märkena är omkring 55 kr.

Samlar man P icasso på riktigt får man ge ända upp t ill 4 500 för en
litografi i en upplaga på 50 exemplar. Så filatelisten kommer billigt undan
och en vackert monterad samling Picassofr imärken kan nästan vara lika
njutbar som en »äkta» Picasso. Vackrare skulle nog mången tycka.
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