
EDOUARD MANET 

Nascido: 23 de janeiro de 1832 ; Paris, França * 

Morreu: 30 de abril de 1883 ; Paris, França * 

Anos ativos: 1849 - 1883 

Movimento de arte: realismo , impressionismo 

Campo: pintura , gravura 

Influenciado por: Gustave Courbet , El Greco , Caravaggio , Eugene Delacroix 

Influenciou: Edward Hopper , Ilya Repin , Paul Gauguin , Edgar Degas , Pierre-Auguste 

Renoir , Louise Abbéma 

Amigos e colegas de trabalho: Berthe Morisot , Henri Fantin-Latour , Claude Monet , Edgar 

Degas , Carolus-Duran 

Família e parentes: Berthe Morisot 

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

 
 

Uma figura fundamental na transição do realismo para o impressionismo, Edouard Manet foi 

um pintor influente que deixou sua própria marca única no mundo da arte. Quando criança, 

seu pai era um juiz, que queria que ele seguisse uma carreira na lei, mas seu tio, 
reconhecendo os pequenos talentos de Edouard, encorajou seu interesse pela arte, muitas 

vezes levando o Louvre. Não foi até Manet falhar dois exames de entrada na Marinha 

francesa que seu pai cedeu aos desejos de seu filho e lhe permitiu iniciar aulas de arte sob o 

pintor acadêmico Thomas Couture, que o fez copiar as obras dos grandes mestres no 
Louvre. O jovem artista também foi influenciado por Frans Hals, Diego Velazquez e Francisco 

Goya. 

 

Em 1856, em seus trinta e poucos anos, Manet abriu seu próprio estúdio. Ele começou a 
pintar em um estilo quase realista, que passou a um estilo mais impressionista quando 

conheceu o pintor Berthe Morisot, que o expôs a seu círculo de amigos pintores 

impressionistas, incluindo Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir e Edgar Degas, e suas 

técnicas de pintura ao ar livre. Muitas das obras de Manet giravam em torno de 
representações de atividades de lazer, incluindo observações da vida social em todas as 

aulas, da corrida de cavalos burgueses a prostitutas bebendo, às ruas de Paris e cenas de 

barco, muitas das quais feitas de esboços feitos no local .  

 
Embora seu trabalho fosse impressionista, ele resistiu ao envolvimento com qualquer estilo 

específico de pintura e, portanto, preferiu apresentar suas obras ao Salão de Paris em vez de 

muitas exposições impressionistas. Em 1875, algumas de suas pinturas foram incluídas em 

uma edição de livros do The Raven de Edgar Allen Poe e, em 1881, foi premiado com a 
Legião de Honra pelo governo francês. Manet morreu onze dias após a amputação do pé 

esquerdo devido à gangrena, de complicações de sífilis e reumatismo, que haviam causado 

paralisações parciais nos anos anteriores à sua morte. 

 

OBRAS DO ARTISTA: https://www.wikiart.org/en/edouard-manet/all-works 
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