
 

EUGENE DELACROIX 
 

Nascido: 26 de abril de 1798 ; Charenton (Saint-Maurice, Val-de-Marne), Île-de-France, 

França * 

Morreu: 13 de agosto de 1863 ; Paris, França * 

Nacionalidade: francês 

Movimento de arte: o romantismo 

Campo: pintura , litografia 

Influenciado por: El Greco , Caravaggio , John Constable , Theodore Gericault , Peter Paul 

Rubens , Escola veneziana , Richard Parkes Bonington, Paolo Veronese , Tintoretto , Antoine-

Jean Gros 

Influenciado sobre: Paul Gauguin , Edgar Degas , Pierre-Auguste Renoir , Edouard 

Manet , Impressionismo , Camille Corot 

Professores: Pierre-Narcisse Guerin 

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

França 

Amigos e colegas de trabalho: Theodore Gericault 

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

 

Considerado o líder da escola de pintura romântica francesa, Eugene Delacroix foi um artista 
prolífico, produzindo mais de 9.000 obras durante sua vida, que vão desde pinturas, 

aquarelas, pastéis e desenhos. Seu trabalho moldou os artistas impressionistas e inspirou o 

movimento simbolista. Tomando inspiração de Peter Paul Rubens e os pintores do 

Renascimento veneziano, seu estilo de pintura enfatizou cores e movimentos em vez da 
forma cuidadosamente modelada e contorno claro. Depois de completar sua educação em 

arte, ele apresentou seu primeiro trabalho no Salão de Paris, o Barque do Dante, que foi 

aceito, em 1822. Esta primeira peça causou sensação e foi duramente criticada, mas foi, no 

entanto, compensada pelo Estado pelo Luxemburgo Galerias. Isso começou um padrão de 
sua recepção crítica ao longo de sua carreira. Primeiro,  

 

Suas obras giravam em torno de muitos temas, muitos dos quais inspirados nas obras de 

Shakespeare, Goethe e Byron, e traziam os motivos de violência e sensualidade. Talvez a 
peça mais conhecida seja Liberty Leading the Republic, que invocou a imagem da liberdade 

que leva as pessoas. O governo francês inicialmente reduziu a pintura, mas logo considerou 

isso também anti-estabelecimento, e o retirou da vista. Em 1832, ele viajou para Marrocos 

para escapar da sociedade parisiense e experimentou uma cultura mais primitiva. Seu tempo 
inspirou mais de 100 pinturas e comparou as pessoas lá com os primeiros cidadãos de Roma 

ou da Grécia.  

 

Talvez o aspecto mais escandaloso ou notável da vida pessoal de Delacroix fosse o fato de 

ele ser provavelmente o filho ilegítimo de Talleyrand, um diplomata francês, já que seu pai 
nunca concebeu nenhum outro filho. Depois que seu pai e sua mãe morreram, deixando-o 

um órfão aos 16 anos, ele passou grande parte da vida sob a proteção do francês. Seu 

legado inclui uma série de retratos, paisagens e pinturas de figuras. Ele também ajudou a 

fundar a Societe Nationale des Beaux-Arts, juntamente com outros notáveis artistas 
franceses do dia. Seu rosto apareceu na nota francesa, cunhada em 2003. 

 

OBRAS DO ARTISTA: https://www.wikiart.org/en/eugene-delacroix/all-works 
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