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ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 
PIERRE AUGUSTE RENOIR (1841-1919) 



ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 
PIERRE AUGUSTE RENOIR (1841-1919) 

• Γεννήθηκε στη Limoges το 1841  
 
• Στα 7 του παρακολούθησε μαθήματα στη σχολή                                          

Σχεδίου και Διακόσμησης 
 

• 1862   γνωρίζει τους Monet, Bazille και Sisley 

 
• Στη Marlot γνωρίζει τον Edmond Metre 
 

 



ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 
PIERRE AUGUSTE RENOIR (1841-1919) 

• 1873 υπηρετεί στη φρουρά του Γαρμά 
 

• 1874 αποστρατεύεται λόγω αρρώστιας                                                                       
και επιστρέφει στο Παρίσι 
 

• Πρώτη δημοπρασία πινάκων του1200 φράγκα 
 

• Στη Montmartre  Εμίλ Ζολά 
 

• 1880 κατασκευάζεται το πρώτο του ατελιέ 
  

 



ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 
PIERRE AUGUST RENOIR (1841-1919) 

• 1880 Παντρεύεται την Aline Renoir 
 

• Ιταλία-Αλγερία επηρεάζεται από άλλους                                               
ζωγράφους 
 

• Νοσεί από παραμορφωτική αρθρίτιδα που                                              
παραλύει τα άκρα του 

 
• Αποκτά δύο γιούς με την γυναίκα του 
 
• Πεθαίνει στις 3 Δεκεμβρίου 1919  



ΤΟ ΘΕΩΡΕΙΟ (1874)-LA LOGE 



• Γυναίκα: κομψά ντυμένη, κρατάει κιάλια 
 

• Άντρας: εκλεπτυσμένο ντύσιμο,                                                           
στραμμένος αλλού  
 

• Ζευγάρι υψηλής κοινωνικής τάξης 
 

• Θεωρείο: χώρος δημόσιας προβολής 
 



ΘΕΑΤΡΟ 

• Αναπτυσσόμενη βιομηχανία (19ος αιώνας) 
 

• Μοντέρνοι και κομψοί χώροι 
 

• Έκρηξη πλούτου μεσαίας τάξης = κατάρρευση                                                        
κοινωνικών διαφορών ως προς το θέατρο 
 

• Χώρος κοινωνικής προβολής 
 

• Ανάπτυξη βιομηχανίας της μόδας 
 

 
 



ΤΟ ΘΕΩΡΕΙΟ 

• Ενθουσιώδεις κριτικές στο Παρίσι (1874) 
 

• Μεταφέρθηκε στο Λονδίνο (1874) 
 

• Αγοράστηκε το 1925 από τον                                                                                          
Samuel Courtlaud για 22.600 λίρες 
 

 

 



ΜΟΝΕ (1875) 



ΜΟΝΕ 

• Προσωπική, ρεαλιστική εικόνα του Μονέ 
 

• Κρατάει: παλέτα, πινέλα  χαλαρή πόζα 

 
• Ακτίνα φωτός που τονίζει τη φιγούρα 

 
• Κάνει αντίθεση το φωτεινό πρόσωπο                                                                                        

με τη σκούρα ενδυμασία  



ΜΟΝΕ 

• Ξεπροβάλλει μια πικροδάφνη από το παράθυρο 
 

• χιουμοριστικό τόνο, στέφοντάς τον με το φυτό  
 

• Στρογγυλό καπέλο = φωτοστέφανο ή κράνος 
 

• Ποικιλία διαφορετικών χρωματικών τόνων 
 

• Παρατιθέμενες πινελιές στο πρόσωπο ≠ μακρόστενες                                                         
πινελιές στο γκρίζο φόντο  



ΜΟΝΕ 

• Θεωρήθηκε σπουδαίο έργο μεγάλου                                                                          
καλλιτέχνη (1876) 
 

• Καλύτερη κριτική(1876): «Το έργο του                                                                             
είναι άξιο της τέχνης τού Ρέμπραντ, διαφωτισμένο                                                            
με το υπέροχο φως του Βελασκέζ» 



Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ ΤΗΣ LA GALETTE (1876) 



ΛΑ ΓΚΑΛΕΤ  
• Πρώτος πίνακας μεγάλων διαστάσεων 

 
• Απεικονίζει την ειρηνική ατμόσφαιρα στο                                                                     

μύλο της Λα Γκαλετ                                                                             
(συνοικία της Μονμάρτης) 
 

• Νεανικό πλήθος χορεύει και φλερτάρει   
 



19Ος  ΠΑΡΙΣΙ 

• Οι εργάτες διασκέδαζαν και περνούσαν το χρόνο  τους στο μύλο 
  
• Κάθε Κυριακή  πολυτελής γιορτή 

  
• Πραγματική σκηνή με φίλους και χορευτές                                                 

που έχουν στηθεί κατάλληλα  



Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 

• Ξεκάθαρες πινελιές και χρώματα δίνουν αίσθηση διάχυσης φωτός 
  
• Χρώματα  σχηματίζουν εντυπωσιακούς συνδυασμούς και αποχρώσεις 
  
• Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς                                                        

πίνακες του ιμπρεσιονισμού 
 

• 1879-1894 βρίσκεται στη συλλογή του                                                                            
Γκουσταβ Καγιεμποτ  



Ο ΠΙΝΑΚΑΣ  

•  Το 1896 και για 33 χρόνια βρισκόταν στο μουσείο του Λουξεμβούργου 
 

• 1929 κρεμόταν στο Λούβρο 
 

• 1986 βρισκόταν στο μουσείο Orsay 
 

• Το έργο αυτό ήταν το έκτο ακριβότερο                                                             
έργο όλων των εποχών 
 

• Πουλήθηκε το 1990 σε πλειστηριασμό στη Νέα                                                  
Υόρκη 78 εκατομμύρια δολάρια 



ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΚΩΠΗΛΑΤΕΣ-1883 ( LE DEJUENER 
DES CANONTIERS) 



ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΚΩΠΗΛΑΤΕΣ 

• 1883  τέλος Ιμπρεσιονιστικής καριέρα 
 
• Αλλαγή στην τεχνική  σαφήνεια και                                                          

συνεχείς τροποποιήσεις 
 

• Απεικονίζει παρέα κωπηλατών να γευματίζει 
 

• Αποτέλεσμα πολλών μηνών δουλειάς 
 

• Έργο που κούρασε και απογοήτευσε τον ζωγράφο 



ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΚΩΠΗΛΑΤΕΣ 

• Ορατή λεπτομέρεια  τεχνική Ιμπρεσιονισμού εξαφανίζεται 

 
• Μειονεκτική η ζωγραφική στη φύση 



ΟΙ ΟΜΠΡΕΛΕΣ(1886)-LES PARAPLUIES 
 



ΟΙ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

• Η τεχνική σημείωσε αξιόλογες μεταβολές 
  
• Άρχισε να ζωγραφίζει 1881 

 
• Η μελέτη πολλών περιοδικών μόδας  διαφορά τεχνοτροπίας στο έργο 
  
• Επισκέψεις στην Ιταλία τον απογοήτευσαν για την μέχρι τότε δουλειά του 

 
• Αποφάσισε να εργάζεται περισσότερο στο Ατελιέ του παρά στην ύπαιθρο 
  
• Ο πίνακας είναι ζωγραφισμένος σαν δύο πίνακες ,  δεξιά πλευρά  ανάλαφρες πινελιές   
                                                                               αριστερή πλευρά  με πιο καθαρό τρόπο  
 



ΟΙ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 
• Ο πίνακας δεν παρουσιάζει καμία δυσαρμονία 
  
• Αντιπροσωπεύει ένα από τα γνωστότερα έργα του 
  
• Αποκαλύπτει τη ζωντάνια και τις λεπτομέρειες  
 
• Με τον διπλό πίνακα δημιούργησε και άλλους σπουδαιότερους  
 
• Είναι το τελευταίο σπουδαιότερο έργο τη συγκεκριμένη εποχή 



ΜΕΓΑΛΕΣ ΛΟΥΟΜΕΝΕΣ-1886 (LES GRANDES 
BAIGNEUSES) 



ΜΕΓΑΛΕΣ ΛΟΥΟΜΕΝΕΣ 

• Εμπνέεται από ένα γλυπτό του Francois Girardon 
 
• Επηρεάζεται από τον Ραφαήλ                                                                      

και τον Ingres 
 
• Ζωγραφίζει πλέον στην ύπαιθρο  
 
• Κυριαρχεί το γυμνό ως θέμα 



ΜΕΓΑΛΕΣ ΛΟΥΟΜΕΝΕΣ 

• Απομακρύνεται από τον Ιμπρεσιονισμό 
 

«Γύρω στο 1883 έγινε μια τομή στο έργο μου. Έφτασα στο τέλος του 
Ιμπρεσιονισμού και κατάλαβα ότι δεν ήξερα ούτε να ζωγραφίζω ούτε να 
σχεδιάζω. Με μια λέξη βρισκόμουν σε ένα αδιέξοδο». 
 



ΜΕΓΑΛΕΣ ΛΟΥΟΜΕΝΕΣ 

• Καθαρό περίγραμμα και ομοιόμορφη διάχυση του φωτός 
 
• Ορμητικές μορφές και ψυχρά χρώματα 
 
• 2 βασικά μοντέλα: Aline Charigot και                                                              

Suganne Valadon 
 
 

 



ΜΕΓΑΛΕΣ ΛΟΥΟΜΕΝΕΣ 

• Ανησυχία ζωγράφου για τις κριτικές του κοινού 
 
• Claude Monet «υπέροχος πίνακας» 
 
• Marcel Proust «ένας από τους                                                                   

ωραιότερους «πίνακες του Renoir» 
 
• Πολλές αρνητικές κριτικές  τέλος της περιόδου επιρροής από τον Ingres  



ΚΟΠΕΛΕΣ ΣΤΟ ΠΙΑΝΟ-1892 (JEUNES FILLES AU 
PIANO) 



ΚΟΠΕΛΕΣ ΣΤΟ ΠΙΑΝΟ 

• Έργο που σημειώνει στροφή στο έργο του 
 
• Οι πίνακες μετατρέπονται σε στιγμές ευτυχίας 
 
• Μουσική  σημαντικό και αγαπημένο στοιχείο                                            

του Renoir 
 
• Οικογενειακό περιβάλλον που ενώνει δύο κορίτσια 

 



ΚΟΠΕΛΕΣ ΣΤΟ ΠΙΑΝΟ 
• Χρώματα: κίτρινο, πράσινο, κόκκινο 
 
• Renoir  « ζωγράφος της ευτυχίας» 
 
• Επιλογή μοντέλων σύμφωνα με την                                                                  

επιδερμίδα και τη ροδαλή σάρκα 
 
• Décor  αστικό σπίτι 
 
«είναι δύσκολο στο βιολί και στη ζωγραφική να βρεις τον σωστό τόνο»                                                                          



Η ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ-1897 



Η ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ 

• Ζητήθηκε να αφαιρεθούν οι πολλές ρυτίδες 
 
• Λυπημένο ύφος  
 
• Σκοτεινό έργο  μελαγχολία 

 
• Χρώματα: μπεζ, καφέ, σκούρο μπλε  

 
• Ο πίνακας κρατήθηκε από τον Renoir μέχρι τον θάνατό του 



  VIDEO TOY ΖΩΓΡΑΦΟΥ 






ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
• http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Auguste Renoir  
• http://www.matia.gr/library/ebook_03/005_art_history.html  
• «Πινακοθήκη διασήμων ζωγράφων» 
• «Οι Ιμπρεσιονιστές» 
• http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Auguste_Renoir 
• http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=798&biografia=Auguste+Renoir 
• http://www.peri-grafis.com/ergo.php?id=211 
• http://www.courtauld.ac.uk/gallery/exhibitions/2008/renoir/furtherinfo.shtml 
• http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/peinture/commentaire_id/les-

baigneuses-
383.html?tx_commentaire_pi1[pidLi]=509&tx_commentaire_pi1[from]=841&cHash=9bd8b7f96e 

• http://www.renoirgallery.com/gallery.asp?id=177 
• http://www.youtube.com/watch?v=UA4pRAZQY3g 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Auguste
http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Auguste_Renoir
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=798&biografia=Auguste+Renoir
http://www.peri-grafis.com/ergo.php?id=211
http://www.courtauld.ac.uk/gallery/exhibitions/2008/renoir/furtherinfo.shtml
http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/peinture/commentaire_id/les-baigneuses-383.html?tx_commentaire_pi1[pidLi]=509&tx_commentaire_pi1[from]=841&cHash=9bd8b7f96e
http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/peinture/commentaire_id/les-baigneuses-383.html?tx_commentaire_pi1[pidLi]=509&tx_commentaire_pi1[from]=841&cHash=9bd8b7f96e
http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/peinture/commentaire_id/les-baigneuses-383.html?tx_commentaire_pi1[pidLi]=509&tx_commentaire_pi1[from]=841&cHash=9bd8b7f96e
http://www.renoirgallery.com/gallery.asp?id=177
http://www.youtube.com/watch?v=UA4pRAZQY3g
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