
CLAUDE MONET 

Nascido: 14 de novembro de 1840 ; Paris, França * 

Morreu: 05 de dezembro de 1926 ; Giverny, França * 

Nacionalidade: francês 

Movimento de arte: Impressionismo 

Campo: pintura 

Influenciado por: Gustave Courbet , Charles-Francois Daubigny , John Constable , JMW 

Turner , Jean-Francois Millet , Alfred Sisley , Jacob van Ruisdael 

Influenciou: Childe Hassam , Robert Delaunay , Wassily Kandinsky 

Professores: Eugene Boudin , Charles Gleyre 

Amigos e colegas de trabalho: Alfred Sisley , Pierre-Auguste Renoir , Camille 

Pissarro , Edouard Manet , Frederic Bazille 

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet  

 
  

Claude Monet era, em quase todos os sentidos, o fundador da pintura impressionista 

francesa, o termo próprio proveniente de uma de suas pinturas, Impression, 

Sunrise. Quando criança, seu pai queria que ele entre no mercado de supermercado, mas 
seu coração estava na profissão de arte e, aos 11 anos, ele entrou na escola secundária de 

Le Havre. Durante a sua estadia na escola secundária, ele era conhecido pelas caricaturas 

que ele desenharia para os habitantes locais por dez a vinte francos cada. Cinco anos depois, 

ele conheceu o artista Eugene Bouldin, que lhe ensinou as técnicas de pintura "en plein air" e 
tornou-se seu mentor. Aos 16 anos, Monet deixou a escola para Paris, onde, em vez de 

estudar as ótimas obras de arte dos mestres, sentou-se junto à janela e pintou o que viu lá 

fora.  

 
Quando tinha vinte e um anos, juntou-se ao Primeiro Regimento do Calvário da Luz Africana 

na Argélia, para uma turnê de sete anos. Mas sua estadia foi interrompida após dois anos, 

quando ele foi atingido por uma febre tifóidea e sua tia providenciou sua libertação, 

enquanto ele continuasse seus estudos de arte. Ao retornar a Paris, ele estudou os métodos 
"en plein air", juntamente com Pierre-Auguste Renoir, Frederic Bazille e Alfred Sisley, e 

desenvolveu o estilo de pintura que logo seria conhecido como impressionismo. Após o início 

da guerra franco-prussiana, Monet fugiu para a Inglaterra, viajando também para a Holanda 

antes do seu regresso a Paris, após o que exibiu muitas de suas obras em 1874, na primeira 
Exposição Impressionista.  

 

Após a morte de sua esposa Camille até a tuberculose após o nascimento de seu segundo 

filho, Monet voltou a ser resolvido na vida e estava determinado a criar algumas das 
melhores obras de arte do século XIX. Em 1890, ele era próspero para comprar uma grande 

casa e jardim, onde ele continuaria a pintar para o resto de sua vida.  

 

Como pintor de natureza controlada, o jardim de Monet era uma das suas maiores fontes de 
inspiração. Como tal, ele escreveu instruções precisas para seus jardineiros, com projetos 

específicos e layouts de cores, e acumulou uma grande coleção de livros botânicos. Ao 

mesmo tempo, empregou sete jardineiros ao mesmo tempo. Após sua morte de câncer de 

pulmão, seu único filho sobrevivente, Michel, era herdeiro da propriedade da família Monet, 
que desde então foi restaurada e aberta ao público, incluindo os vastos jardins.  

OBRAS DO ARTISTA: https://www.wikiart.org/en/claude-monet/all-works 
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