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 Salvador Dali i kruh 

Slike nam pokazuju koliko smo i što jeli kroz povijest. 

Kruh. 

Ima li netko od nas tko ne voli kruh? Možda ga ne jedemo ali ne zbog 

toga što ga ne volimo. 

Kruh je izvor nacionalnog bogatstva. Jedu ga i siromašni i bogati. Stoga 

nije ni čudo što ga nalazimo na slikama umjetnika. Kruh je oduvijek bio 

ključan za naš život. Kruh i život. Međutim u umjetnosti simbolizira 

mnogo više. 

Prve dokaze nalazimo na freski iz 1.-og stoljeća otkrivenoj u jednoj kući u 

Pompejima (prikazana je pekara; pekara u 1.-om stoljeću- i dalje pečemo 

kruh).  

 

Tu se već vide različiti oblici kruha; kultura kruha bila je razvijena već 

tada kada je riječ o veličini i obliku. Mnoge će slike kroz stoljeća 

prikazivati kruh.  No jedan je umjetnik odveo kruh na potpuno novu 

razinu- kralj nadrealizma u slikarstvu Salvador Dali. 

Nadrealizam se već sada, (1936.) izjednačava s Dalíjem… Za sve se 

govori da je dalíjevsko… mekoća, ukrasi koji se rastapaju, ljepljivost, 

biološka razgradnja i truljenje, neobični srednjovjekovni predmet 
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nepoznate upotrebe. Mistična tjeskobna svjetlost koju je u slikarstvu 

otkrio La Nain – isto je dalíjevska. Pariški kruh više nije bio pariški. Bio 

je to moj kruh, Dalíjev kruh, Salvadorov kruh. 

Zašto je Dali bio toliko opsjednut kruhom? Točan se odgovor ne zna jer je 

Dali općenito bio opsesivna osoba. 

Prva njegova slika gdje je prikazan kruh u duhu je realizma, Kruh u 

košari, ali slika posjeća i na kršćanske freske(pet godina prije vratio se 

kršćanstvu). Ovu je sliku izuzetno voljela njegova žena Gala (kažu da se 

nisu odvajali od nje).  

  

Koliko je Dali bio opsjednut kruhom pokazuje i činjenica što je dao, svoj 

muzej u Fiquerasu , izvana, ukrasiti kruhom (to je posebna vrsta 

katalonskog kruha). 
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Po obliku podsjeća na toreadorske kape i rog nosoroga. 

 

 

   

 

Kruh je koristi i za dizajnerske skulpture. 

 

Dali je 70.- ih godina prošlog stoljeća surađivao s poznatim pariškim 

pekarom Lionelom Poilaneom koji je za Dalija od kruha izradio cijelu 

spavaću sobu za njegovu sobu u Hotelu Maurice: noćni ormarić, luster, 

krevet, ormar  (kažu kako je Dali to dao napraviti kako bi provjerio ima li 
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u sobi miševa). Namještaj od kruha trajao je oko 3 godine (i danas se u 

prostorijama Poilaneove pekare izrađuje identičan luster).  

 

 

 

 

Izvor: internet 

Slike: internet 
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