
 

PIERRE-AUGUSTE RENOIR 

Nascido: 25 de fevereiro de 1841 ; Limoges, França * 

Morreu: 03 de dezembro de 1919 ; Cagnes-sur-Mer, França * 

Nacionalidade: francês 

Movimento de arte: Impressionismo 

Campo: pintura 

Influenciado por: Gustave Courbet , Camille Pissarro , Edouard Manet , Eugene 

Delacroix , Camille Corot , Edgar Degas , Francois Boucher ,Raphael , Jean Auguste 

Dominique Ingres , Antoine Watteau , Francisco Goya 

Influenciado sobre: Childe Hassam , Mary Cassatt , Paul Cezanne , Henri Matisse , Pablo 

Picasso 

Professores: Charles Gleyre 

Instituição de arte: École des Beaux-Arts, Paris, França 

Amigos e colegas de trabalho: Alfred Sisley , Claude Monet , Amedeo Modigliani , Frederic 

Bazille , Camille Pissarro , Suzanne Valadon ,Gustave Caillebotte 

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Auguste_Renoir  
 

 

Pierre Auguste Renoir era um artista francês e era um pintor líder do estilo 

impressionista. Como um menino, ele trabalhou em uma fábrica de porcelana. Suas 
habilidades de desenho foram reconhecidas inicialmente, e ele logo foi empregado para criar 

desenhos na china fina. Ele também pintou decorações em fãs antes de começar a escola de 

arte. Mudou-se para Paris em 1862 para estudar arte, onde conheceu Frederic Bazille, 

Claude Monet e Alfred Sisley, todos os grandes pintores impressionistas. Em 1864, ele 
estava exibindo obras no Salão de Paris, mas suas obras passaram despercebidas durante os 

próximos dez anos, principalmente na desordem causada pela guerra franco-prussiana.  

 

Mais tarde, durante a Comuna de Paris em 1871, Renoir estava pintando nas margens do rio 
Sena, quando foi abordado por vários membros da comuna, que achavam que ele era um 

espião. Eles ameaçaram lançar dentro do rive, mas ele foi salvo pelo líder da comuna, Raoul 

Rigault, a quem ele havia protegido em uma ocasião anterior. Ele teve seu primeiro sucesso 

artístico em 1874, na primeira Exposição impressionista e, mais tarde, em Londres, no 
mesmo ano. Em 1881, Renoir começou suas viagens mundiais, viajando para a Itália para 

ver as obras dos mestres do Renascimento e depois a Argélia, seguindo os passos de Eugene 

Delacroix. Foi na Argélia, onde encontrou um ataque grave com pneumonia, deixando-a 

dormir durante seis semanas e danificando permanentemente seu sistema respiratório.  
 

Nos últimos anos de sua vida, nem mesmo a artrite reumatóide severa, que o deixou 

confinado a uma cadeira de rodas e limitou seu movimento, poderia impedir Renoir de 

pintar. Sua artrite acabou ficando tão má que deixou uma deformidade física permanente de 
suas mãos e ombros, o que exigia que ele mudasse sua técnica de pintura para se adaptar 

às suas limitações físicas. Antes de sua morte em 1919, Renoir viajou para o Louvre para ver 

suas pinturas penduradas no museu ao lado das obras-primas dos grandes mestres. Ele foi 

um artista prolífico, criou várias obras de arte em sua vida e inclui algumas das pinturas 
mais conhecidas do mundo da arte. 

 
OBRAS DO ARTISTA: https://www.wikiart.org/en/pierre-auguste-renoir/all-works 
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