
PAUL CEZANNE 

Nascido: 19 de janeiro de 1839 ; Aix-en-Provence, França * 

Morreu: 22 de outubro de 1906 ; Aix-en-Provence, França * 

Nacionalidade: francês 

Movimento artístico: Pós-impressionismo 

Campo: pintura 

Influenciado por: Gustave Courbet , El Greco , Charles-François Daubigny , Nicolas 

Poussin , Pierre-Auguste Renoir 

Influenciou sobre: Pablo Picasso , Amedeo Modigliani , Jackson Pollock , Fernand 

Leger , Chaim Soutine , Piet Mondrian , Francis Bacon ,Man Ray , Vilhelm Lundstrom , Paul 

Gauguin , Wassily Kandinsky , Roman Selsky , Adalbert Erdeli, Michel Kikoine , Giorgio 

Morandi , Józef Pankiewicz 

Amigos e colegas de trabalho: Paul Gauguin 

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

 
 

Paul Cezanne foi um pintor pós-impressionista que criou a ponte entre o impressionismo eo 

cubismo, e é dito ser o pai artístico de ambos, Matisse e Picasso. Embora ele tenha sido 

dissuadido por seu pai em uma idade precoce para perseguir suas paixões na pintura, ele 
deixou sua cidade natal de Provença para Paris, em 1861. Foi lá que conheceu Camille 

Pisarro, um pintor impressionista popular, que serviu como seu mentor e guia. Ele começou 

a pintar no estilo impressionista, mas depois começou a ordenar estruturalmente o que viu e 

pintou em formas simples e planos de cor. Ele também começou a simplificar as formas que 
ele pintou em formas, como uma árvore em uma coluna. Ao contrário de muitos dos pintores 

de sua época, que se concentraram em um ou talvez dois estilos de assunto, Cezanne 

concentrou-se em silvestres, retratos, paisagens e estudos de nudez.  

 
Ele começou lentamente em Paris, já que todas as suas inscrições para o Salão de Paris 

entre os anos de 1864 e 1869 foram rejeitadas. Ele finalmente entrou com sucesso em uma 

inscrição no Salão de Paris em 1882, que também foi seu último. Em 1895, houve uma 

exposição de todas as suas obras, significando seu sucesso crescente como artista, mas 
nesse mesmo ano ele voltou para sua cidade natal de Provença, onde continuou a trabalhar 

isoladamente.  

 

Cezanne foi descrita anteriormente como um homem grosseiro, tímido e irritado, dado a 
crises de depressão, e mais tarde em sua vida ele se retirou para as suas pinturas, passando 

longos períodos de tempo um recluso, pintando em solidão. Embora suas pinturas não 

fossem bem recebidas pelo público, que supostamente reagiu com hilaridade, indignação e 

sarcasmo, e riu de sua arte, jovens artistas o consideravam em alta estima e muitas vezes o 
buscavam. O legado de Cezanne é que ele desenvolveu a prática de formas de fraturamento, 

que mais imediatamente influenciaram o desenvolvimento do cubismo e, mais tarde, o 

fundamento da arte moderna. 

 

OBRAS DO ARTISTA: https://www.wikiart.org/en/paul-cezanne/all-works 
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