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Wczesne prace malarskie Césara Manrique’a w świetle
inspiracji twórczością Pabla Picassa i Henriego Matisse’a
STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy związków wczesnych prac Césara Manrique’a z twórczością Pabla Picassa i Henriego Matisse’a. Analiza przeprowadzona w artykule ma charakter historyczno-formalny. Tekst jest owocem współpracy Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji
UJ z Fundacją Césara Manrique’a.
SŁOWA KLUCZOWE
César Manrique, malarstwo, sztuka nowoczesna
You used to go to the beach and run
across the round pebbles,
and you would stop still like a thought over the shapes
that were waiting for someone. They were round and pure,
green or gray. They were bodies
that raised against the smooth stone
would roll to their everlasting position.
Your childhood was a wonder,
like the world that surrounds you now.
[………………………………………]
You’re no more than what you love,
and what you love is no more than the beauty
M. Padorno, Tribute to César Manrique 1
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Sztuka, o której będzie tu mowa, powstawała w latach 1950–1957 i nazywana
jest okresem wczesnym w twórczości Césara Manrique’a2. Stawiam pytanie
o charakterystykę wczesnych malarskich prac artysty i o zawarte w nich artystyczne i ideologiczne inspiracje twórczością Pabla Picassa i Henriego Matisse’a. Artykuł rozpocznie się krótkim przywołaniem tła politycznego i kulturowego Hiszpanii (szczególnie Wysp Kanaryjskich) tego okresu. Informacje
te będą przeplatane ważnymi dla nas faktami dotyczącymi życia i twórczości Manrique’a. Ostatecznie moim celem będzie wskazanie kilku ciekawych
powiązań między wczesną sztuką Manrique’a a pracami Pabla Picassa oraz
Henriego Matisse’a. W kontekście szerszych badań nad twórczością Césara
Manrique’a można dodać, że nazwiska tych dwóch artystów nie są najbardziej
znaczące dla jego sztuki. Poza twórcami lokalnymi, z którymi Manrique miał
kontakt i którymi się inspirował, warto wspomnieć o jego zainteresowaniu
pracami międzynarodowych artystów. Badacze jego twórczości przywołują inspiracje Pietem Mondrianem, Paulem Klee, Georges’em Brakiem czy Amadeo
Modiglianim, Joanem Miró, które – choć niepodważalne i w niektórych pracach bardzo wyraźne – nie będą w tym artykule analizowane. Ze względu na
wielkość opracowania odniosę się tylko do kilku dzieł malarskich.
Sytuacja kultury hiszpańskiej kreowana była począwszy od 1951 roku
osobnym programem politycznym, który wyznaczony został przez ministra
Joaquίna Ruiza Giméneza. W tych latach chodziło w dużym stopniu o znormalizowanie sytuacji kulturowej i edukacyjnej, na której odbiły się przewroty
hiszpańskiej wojny domowej (1936–1939) oraz II wojny światowej. Polityka
ta, choć opierała się na chęci i z pewnością realnej potrzebie jednoczenia społeczeństwa hiszpańskiego, wpływała też ograniczająco na rozwój sztuki, na
przykład poprzez zamykanie dostępu do zagranicznego świata sztuki. W dużej mierze taka polityka proponowała fałszywy obraz normalizującego się
świata3, który jeszcze nie istniał. Tworzono i wspierano sztukę ideologiczną,
poprawną politycznie i patriotyczną. Jednak trzeba też pamiętać, że na kanwie
tych polityczno-artystycznych związków powstawały i rozwijały się ważne
dla historii sztuki nowoczesnej nurty, tj. kubizm, geometryczny abstrakcjonizm, liryczny abstrakcjonizm, niekonwencjonalne nurty sztuki figuratywnej,
neofiguratywizm itd. Artyści tworzący w latach pięćdziesiątych nazywani
są w Hiszpanii pokoleniem heroic fifties4 – łączyli oni w swojej twórczości
2

Por. F. G. Aguilera, Forging the Modern Artist. César Manrique in the Context of
Spanish Art (1950–1957), [w:] César Manrique 1950–1957, op. cit., s. 247.
3
Por. ibidem.
4
Por. ibidem, s. 248.
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postulaty awangardy z widocznym w dziełach śladem doświadczeń i traum
wojennych. Po roku 1950 i utworzeniu w mieście Las Palmas (Gran Canaria)
grupy twórczej LADAC (Los Arqueros del Arte Contemporáneo)5, z którą
sympatyzował też Manrique, wyraźne stały się fascynacje i wpływy artystyczne Szkoły Paryskiej i Picassa, czyli wpływy kręgów artystycznych, z którymi
twórcy Lanzarote chcieli i łatwo mogli się zidentyfikować. W znacznej mierze
rozwinął się też nie-przedstawieniowy ekspresjonizm, który wtedy silnie oddziaływał na całą hiszpańską arenę sztuki.
W ogólnych tendencjach twórczych modernizmu i awangardy hiszpańskiej
widzimy bardzo silne zaangażowanie artystów, w tym Manrique’a, w kreowanie przestrzeni publicznej i życie społeczne (nie musiało się to dziać za sprawą
programu politycznego, raczej warto dopatrywać się w tym autentycznych
chęci poprawy warunków i jakości życia). Dotyczy to na przykład aktywnej
współpracy między architektami a artystami, którzy chętnie tworzyli mozaiki,
rzeźby, malowali murale dla miejsc publicznych, na przykład hoteli, kawiarni,
klubów itd.6 Dobrym przykładem jest tu sam Manrique, który pozostawił po
sobie bardzo dużo takich prac. Warto wymienić między innymi kompleks budynków Jameos del Agua (Lanzarote), restaurację El Diablo w Parque Nacional Timanfaya (Lanzarote) czy rzeźby zewnętrzne z serii Juguetes del viento
(1992)7. Rozwinął się też rynek galeryjny. Prace artystów widzowie mogli
oglądać na coraz liczniejszych wystawach. Warto wspomnieć o I. non-Figurative Art Salon, wystawie zorganizowanej w 1956 roku w Walencji przez
madryckie National Museum of Contemporary Art, a także o I. Hispano-American Art Biennal z 1951 roku oraz International Congres of Abstract
Art z 1953 roku.
Manrique ukończył San Fernando Fine Arts Academy w 1950 roku. W latach pięćdziesiątych dojrzewał jako artysta modernistyczny, ale wyróżniający
się już wtedy bardzo silnym akcentem kładzionym na wyrazistość kolorystyczną (tendencja ta pozostanie żywa w jego pracach do końca życia). Takie
akcentowanie było, jak pisze Fernando Gómez Aquilera, zupełnie obce modernizmowi hiszpańskiemu. Jego kolorystyka stawała się z roku na rok bardziej wibrująca i żywa. Wprowadzał w obręb płótna niejako kolejny wymiar
przestrzeni, przekraczając tym sposobem granice tradycyjnego malarstwa. Te
5

Por. P. Carreño Corbella, LADAC: El sueño de los arqueros, Viceconsejería de Cultura y Deportes, Las Palmas de Gran Canaria 1990.
6
Por. F. G. Aguilera, op. cit., s. 249.
7
Por. F. R. Gordillo, César Manrique, Fundación César Manrique, Madrid 2012,
s. 40–45.
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wczesne lata swojej pracy, już po studiach artystycznych, wspominał Manrique w wielu wywiadach. W jednym z nich mówił:
I was fascinated by foreign journals during the Spanish war and post-war. I developed them to understand contemporary architecture. I remember that I first discovered
painting with Picasso and Modigliani. And I was fascinated by that freedom that had
nothing to do with academic realistic painting. That’s why I tried to be independent
very early on, but then I remember that I went to school of fine arts in Madrid and
after I graduated I had to make a huge effort to re-discover my true personality and my
defiance of reality, to create a more abstract world, a world full of fantasy and closer
to the natural habitat in which I had lived8.

W tym wczesnym okresie pracy twórczej Manrique’a powstawały liczne
murale, niektóre nawet jeszcze pod koniec lat czterdziestych. Pod kątem inspiracji pracami Pabla Picassa wymienia się prace Deportistas, Mundo actual
i Bronce y plata. Ważna jest także seria murali wykonana dla Parador de
Turismo de Arrecife na Lanzarote w 1950 roku. Warto w tym miejscu wspomnieć o pierwszej podróży Manrique’a do Paryża. Odbyła się ona w kwietniu
1953 roku i była jedną z typowych, inicjacyjnych i artystycznych podróży,
jakie odbywali twórcy i dyplomanci kierunków artystycznych całego świata
do tej „Mekki sztuki”. Do Paryża Manrique wracał jeszcze w późniejszych
latach swojego życia, ale ta pierwsza podróż była wyjątkowo ważna, bo w jej
trakcie, jak sam wspominał po latach, spotkał osobiście Picassa9. Po powrocie na Lanzarote powstała inspirowana Picassem ceramika: figurki, talerze,
szklanki i wazony. W pracach ceramicznych Manrique przywiązywał szczególną uwagę do odniesienia do tradycyjnych wzorów kultury Wysp Kanaryjskich, a swoją wiedzę w tej materii pogłębiał dzięki współpracy z Jiménezem
Sánchezem, miejscowym archeologiem10.
W tych wczesnych muralach zwracają uwagę kolorystyka, kompozycja
oraz pewna ciężkość czy też toporność przedstawionych ciał ludzkich (są
one solidne, silne, wyglądają jak kamienie, gdyż brak im miękkości). Obrazy
posiadają symboliczny sens, odnoszący się do rozwoju ludzkiej ingerencji
w przyrodę i rozwoju cywilizacyjnego. Na przykładzie Alegorii wyspy widzimy pewnego rodzaju wkomponowaną, dyskretną narrację, „poemat czasu”11,
8

Por. Confesiones de César Manrique, Fundación César Manrique Archives 1976,

p. 10.
9

Por. F. G. Aguilera, op. cit., s. 253.
Por. ibidem, s. 256.
11
Tak nastrój tego dzieła określił Fernando Gómez Aguilera: ibidem, s. 251.
10
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w którym przedstawiono symbole geologiczne Lanzarote (na przykład wybraną konfigurację wulkanów) oraz symbole antropologiczne – postaci w tradycyjnych strojach i w otoczeniu zwierząt występujących na wyspie, czyli
wielbłąda i osła. Obraz dotyczy refleksji nad czasem przed-hiszpańskim Lanzarote. Widzimy wczesną ceramikę, ale i ołtarz, naturalną roślinność wyspy
– opuncje, kaktusy, owoce, drzewo palmowe. Praca ta przedstawia innymi
słowy historię wyspy, jej nieco zmitologizowane (bo wyidealizowane poprzez
symbol) dzieje, jej genezę przyrodniczą i kulturową. Zarówno w warstwie
kompozycyjnej, jak i w przestawieniu ciał ludzkich prace te odnoszą się do
twórczości Pabla Picassa.
Kolejną pracą, którą można tu przywołać, korespondującą z twórczością
Picassa, jest Wiatr, połów ryb i winobranie. W dziele tym Manrique przedstawił trzy chyba najważniejsze symbole lub obrazy kojarzące się z Lanzarote
– to wiatr wiejący od oceanu, obraz rybaków podczas połowu i czas zbiorów
wina. Praca zagłębiona jest w historii i tradycji wyspy. Znów widzimy dawne
proste ubiory, dziką i ascetyczną przyrodę, tradycyjną wędkę, prasę do winogron. Tło obrazu wypełniają krzaki opuncji figowych, palmy, winorośle oraz
– w dalszym planie – wulkany12.
Obydwie prace, Alegoria wyspy oraz Wiatr, połów ryb i winobranie, inspirowane są malarstwem Picassa poprzez sposób prowadzenia kompozycji, rodzaj
zastosowanej schematyzacji lub idealizacji oraz ogólną poetyckość wypowiedzi artystycznej. Takich prac jest w twórczości Manrique’a znacznie więcej.
W latach pięćdziesiątych artysta tworzył dzieła malarskie, rzeźby i ceramiki,
które formą i kompozycją odnoszą się do prac Picassa. Zwraca się uwagę, że
Manrique przeprowadza swego rodzaju nowe odczytanie czy też reinterpretację
kubizmu. Widzimy wpływy klasyków tego nurtu, choć Manrique wprowadza
typową dla siebie dekonstrukcję przedmiotów. Dąży do estetycznego porządku,
idealizacji kompozycji i koloru, który jest tu rozumiany jako pigment, substancja, źródło estetycznej przyjemności13. Również w tym kontekście dodaje się,
że Manrique był zwolennikiem funkcjonalizmu wartości estetycznych dzieła
sztuki14, co podkreślali krytycy sztuki, pisząc o nim „our most decorative practising abstract painter”15.

12

Por. opis dzieła w: ibidem, s. 251–252.
Por. ibidem, s. 254.
14
Por. ibidem, s. 255.
15
Tak pisał o Césarze Manrique’u krytyk Sánchez Camargo, por. M. S. Camargo,
Noticia y crίtica de Arte, “Pueblo”, Madrid 24 III 1956.
13

Ryc. 1. C. Manrique w domu w Covarrubias z niezachowanym muralem (1958)

Źródło: Archiwum Fundacji im. Césara Manrique’a.

Ryc. 2. César Manrique, Alegoria de la isla (1950)

Źródło: Archiwum Fundacji im. Césara Manrique’a.

Ryc. 3. César Manrique, El viento, la pasca y la vendima (1950)

Źródło: Archiwum Fundacji im. Césara Manrique’a.

Ryc. 4. Mozaika na ścianie budynku Fundacji Césara Manrique’a

Źródło: fotografia autorstwa Jacka Dembosza.

J. Dembosz pracuje na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, jest
redaktorem naczelnym czasopisma „Wiadomości ASP”. Pracował
jako realizator obrazów telewizyjnych, był kierownikiem Pracowni Filmowej w SCK UJ Rotunda oraz redaktorem naczelnym prywatnej telewizji Krater. Ukończył Wydział Form Przemysłowych
ASP w Krakowie, dyplom uzyskał w pracowni prof. Antoniego
Haski. Podróżnik, fotograf, od wielu lat zajmuje się sztuką Wysp
Kanaryjskich i twórczością Césara Manrique’a.

Ryc. 5. César Manrique, Sin tίtulo (1954)

Źródło: Archiwum Fundacji im. Césara Manrique’a.

Ryc. 6. César Manrique, Sin titulo (1954)

Źródło: Archiwum Fundacji im. Césara Manrique’a.

Ryc. 7. César Manrique, Figuras en el paisaje (1953)

Źródło: Archiwum Fundacji im. Césara Manrique’a.
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W kontekście przedstawienia postaci ludzkich przywołamy dla porównania prace Picassa The Woman Running on The Beach (The Rice) z 1922 roku
oraz The Women of Algiers z 1955 roku. Pierwszy wymieniony obraz16 powstał w neoklasycznym okresie twórczości Picassa i jest miniaturą namalowaną techniką gwaszu. Odnosi się do okresu antyku grecko-rzymskiego nie
tylko przez ubiory kobiet, ale również przez – trochę szyderczo potraktowaną
– symbolikę odsłoniętej piersi jako znaku prawdy i wolności. W tej pracy szlachetny symbol przemienia się w rozchełstanie i nieład. Kobiety przedstawione
są też z przesadną ekspresją. Ich ciała dziwacznie powyginane, rozciągnięte
w biegu, a ponadto rozpuszczone włosy wyrażają jakąś dzikość, która stoi
w wyraźnej sprzeczności z figuratywnymi i statycznymi przedstawieniami
starożytnymi17. Prace Manrique’a w wydaniu neoklasycznym są bardziej statyczne. Nie zauważamy u niego tej prześmiewczości, ale warto zaznaczyć, że
tak jak Picasso, Manrique mocno kontrastuje ciężkie i masywne ciała przedstawionych postaci z granatowo-szafirowym tłem. Kompozycja, lecz nie wynikające z niej znaczenie, łączy Manrique’a z Picassem. Druga wspomniana
praca Picassa – The Women of Algiers – powstała dużo później i w znacznie
większym stopniu posiada ona cechy dzieła kubistycznego, choć typowa dla
tego nurtu dekonstrukcja zachodzi w przypadku tylko jednej postaci, umieszczonej na pierwszym planie. Szkic do tego dzieła powstał jeszcze w 1940 roku.
Inspirowany był Kobietami w Algierze (1834) Eugène’a Delacroix, ale jak to
często bywało u Picassa, konotacje te są bardzo odległe. Praca jest pewnego
rodzaju hołdem złożonym Henriemu Matisse’owi – podobnie jak przez wiele
lat czynił to Matisse, tak tu Picasso zapragnął zająć się tematem egzotycznej
kobiecej urody. Tematyka taka nie była Manrique’owi obca. Istnieją prace
zbliżone do dzieła The Women of Algiers. W prostym oglądzie może to być
La vida en Lanzarote (1951, kredka ołówkowa na papierze, przedstawienie
kobiety w kubistycznym ujęciu), jednak jest to praca – co ciekawe – kilka
lat starsza od dzieła Picassa, nie może więc być tu podana jako bezpośrednia
inspiracja Manrique’a, a o wpływach odwrotnych trudno mówić. W zbliżonej
kolorystyce pozostaje też mural-mozaika, która obecnie znajduje się na zewnętrznej ścianie siedziby fundacji imienia artysty w Lanzarote.
W kontekście inspiracji Picassem można wskazać jeszcze na podobieństwa dotyczące przedstawień martwej natury. Warto przywołać tu dość późną
pracę Still Life under the Lamp (1962), w której Picasso rozwijał technikę
16

[Online] http://www.pablopicasso.org/two-women-running-on-the-beach.jsp [dostęp:
30.07.2015].
17
Por. J. Galloway, Picasso, New York 1969, s. 43.
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linorytu, szczególnie w drukach kolorowych (praca powstała w drukarni Hidalgo
Arnéra). Ciekawe jest też to, że właśnie w latach pięćdziesiątych Picasso
zaczął tworzyć linoryty. Pierwsze jego prace wykonane tą techniką były plakatami reklamującymi walki byków w Hiszpanii. Picasso opracował swoją
własną metodę linorytu, którą stosował specjalnie w pracach kolorowych.
Stworzył ponad dwa tysiące takich drukowanych obrazów18.
U Manrique’a znajdujemy podobne, wyraziste oddzielenie bloków kolorów (nie występuje mieszanie barw na płótnie), widzimy też tendencje do wybierania jednolitych odcieni i czystych, harmonijnych zestawień kilku barw.
Wiele z tak opisanych prac Manrique’a można porównać również do dzieł
Joana Miró (przypomnijmy choćby mural przedstawiony na ryc. 4). Jeśli chodzi o kolory, w omawianej pracy Picassa były to: czerwony, czarny, zielony,
żółty i biały, zaś u Manrique’a: czerwony, błękitny (czasem granatowy), żółty
(czasem brąz), biały i czarny. Pokazują to prace Bez tytułu (ryc. 5, pozioma
kompozycja kubistyczna na czerwonym tle z 1954 roku), Bez tytułu (ryc. 6,
kompozycja kubistyczna z 1954 roku, błękitny wazon żółtych kwiatów z czterema owocami), Paisaje con barca (1955) oraz Motivo decorativo (1955)19.
Jeśli chodzi o inspiracje Henrim Matissem, przywołajmy znów przedstawienia martwej natury, na przykład Matisse’a Still Life with Blue Tablecloth
(1909), Still Life with Flowers oraz The Red Onion (1906). Po drugiej stronie, czyli spośród prac Césara Manrique’a, wybierzmy Figuras en el paisaje
z 1953 roku (ryc. 7). W pracach tych podkreślić trzeba zbieżność kolorystyczną oraz podobieństwo w ujęciu tematu – zarówno narracyjnym, w przypadku
przedstawień ludzi, jak i poetyckim, w przypadku martwej natury. Dużą rolę
odgrywa też wprowadzenie mieszania kolorów na płótnie, które w pracach
inspirowanych Picassowskim kubizmem nie występowało. Kontrast i symboliczną przestrzeń/głębię obrazu komponuje się nie poprzez różnorodność kolorystyczną, ale przez przyciemnienie/rozjaśnienie barwy. Widzimy
to w pracy Figuras en el paisaje, gdzie obie postaci przedstawione są odpowiednio – ciemna na jasnym tle błękitnym, jasna na ciemnym tle granatowym.
Badacze prac Césara Manrique’a dowodzą, że około roku 1956 stosował
on zmienioną paletę barw, która inspirowana była właśnie twórczością i paletą
Henriego Matisse’a. W dużym stopniu mówić tu możemy o charakterystycznym matisse’owskim błękicie i bordo. W tym czasie paleta barw Manrique’a
18

Por. D. Wye, Artists and Prints: Masterworks from The Museum of Modern Art, The
Museum of Modern Art, New York 2004, s. 110.
19
Por. F. G. Aguilera, “Forging the modern artist. César Manrique in the context of
Spanish art (1950-1957)”, dz. cyt., ss. 34-35.
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była bardziej optymistyczna, i to właśnie okres inspiracji Matissem dał w konsekwencji, w późniejszych latach twórczości Manrique’a, charakterystyczny
i niepowtarzalny zestaw barw, którym wyróżnił się on na tle hiszpańskiej
tradycji malarskiej. Niemniej trzeba też zaznaczyć, że począwszy od lat sześćdziesiątych Manrique wkroczył w sztukę abstrakcyjną i koncentrował się na
własnym stylu, w którym trudno doszukiwać się matisse’owskich inspiracji.
Już we wczesnych pracach widać wspomniane wyżej zjawisko czy też zasadę malarską – barwa stosowana jest jako źródło estetycznego i zmysłowego
doświadczenia: zielenie, żółcie i brązy nie mają odniesienia do tradycyjnego
mimetyzmu, ale – podobnie jak u Matisse’a – są jakościami samymi w sobie,
samymi źródłami jakości zmysłowych. Nie dziwią słowa krytyka Sebastiána
Jiméneza Sáncheza, który nazwał Manrique’a „a magician of colour and stylized form”20.

ZAKOŃCZENIE
Pozostaje wskazać na zakończenie na jeden ważny aspekt analizowanej sytuacji: nie sposób jednoznacznie i obiektywnie dowodzić zakresu wpływu jednego artysty na drugiego, a tym bardziej jednego dzieła na inne. Przytoczone
tu przykłady mają charakter dyskusyjny i mogą zostać zakwestionowane. Tym
lepiej dla dyskusji o sztuce i dyskusji nad dziełem Césara Manrique’a.
W pracach, które przywołano, pokazujemy wyraźną dychotomię między
neofiguratywizmem a abstrakcjonizmem, która widoczna była w awangardowej sztuce hiszpańskiej około 1954 roku, a u Manrique’a – przynajmniej
w dziełach malarskich – przezwyciężona została na początku lat sześćdziesiątych na rzecz abstrakcjonizmu. W latach pięćdziesiątych sztuka Manrique’a
powtarza teoretyczne postulaty i praktyczne eksperymenty Picassa i Matisse’a, uzyskując przy tym niepowtarzalne jakości estetyczne dzieła – sztuka
nie ma sprostać wymogowi zgodności ze światem, nie ma odpowiadać na
przedmioty świata realnego ani skupiać się na tłumaczeniu tego świata, lecz
nowe doświadczenie w sztukach plastycznych ma odnosić się wyłącznie do
estetycznej prawdy. W 1954 roku César Manrique zmierzał już wyraźnie
w stronę abstrakcjonizmu, zachowywał jednak wpływ na rozwój postkubizmu
i koloryzmu, czerpiącego jeszcze z nowoczesnego figuratywizmu. Widzimy
u niego analizę i rekompozycję przedmiotów świata realnego, co miało być
20

S. J. Sánchez, El pintor César Manrique en la Galerίa Fernando Fe, de Madrid,
“Falange”, Las Palmans de Gran Canaria, 8 IV 1954.
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manifestacją wejścia na nowy stopień wolności w sztuce21. Manrique był
artystą zaangażowanym społecznie i etycznie, który zawsze podkreślał platońską tożsamość dobra i prawdy. Najwyższym jego celem było szczęście
człowieka i możliwa do osiągnięcia pełnia. Jego estetyczna i artystyczna myśl
przewodnia koncentrowała się na pojęciach natury, szczerości, autentyczności, szczęścia i człowieczeństwa. Prace Césara Manrique’a czytamy w duchu
joie de vivire.
EARLY PAINTINGS BY CESAR MANRIQUE INSPIRED BY PABLO PICASSO
AND HENRI MATISSE
The article is about the relation between the early work of César Manrique with the works
of Pablo Picasso and Henri Matisse. The analysis in the article is historical and formal. This
text is result of collaboration between the Centre for Comparative Studies of Civilisations
and César Manrique Foundation.
KEY WORDS
César Manrique, painting, modern art
BIBLIOGRAFIA
1. Aguilera F. G., Forging the Modern Artist. César Manrique in the Context of Spanish Art
(1950–1957), [w:] César Manrique 1950–1957, Fundación César Manrique, Lanzarote
2006.
2. Camargo M. S., Noticia y crίtica de Arte, “Pueblo”, Madrid 24 III 1956.
3. Carreño Corbella P., LADAC: El sueño de los arqueros, Viceconsejería de Cultura
y Deportes, Las Palmas de Gran Canaria 1990.
4. Confesiones de César Manrique, Fundación César Manrique Archives 1976.
5. Doreste V., Manrique. Exposición antológia, La Palmas de Gran Canaria, Ayuntamiento
de Las Palmas da Gran Canaria 1957.
6. Galloway J., Picasso, New York 1969.
7. Gordillo F. R., César Manrique, Fundación César Manrique, Madrid 2012.
8. Sánchez S. J., El pintor César Manrique en la Galerίa Fernando Fe, de Madrid, “Falange”,
Las Palmans de Gran Canaria, 8 IV 1954.
9. Wye D., Artists and Prints: Masterworks from The Museum of Modern Art, The Museum
of Modern Art, New York 2004.

21

Por. V. Doreste, Manrique. Exposición antológia, La Palmas de Gran Canaria,
Ayuntamiento de Las Palmas da Gran Canaria 1957.

