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R
enoirren lana ulertzeko, oso garrantzitsua da bere bizitza eta ekoizpen artistikoko etapak 
nolakoak izan ziren aztertzea. Horrela, hain artista berezi baten lanei kohesioa ematen dieten 
bereizgarritasunak, antzekotasunak eta elementu iraunkorrak zein diren jakin ahal izango dugu.

Auguste Renoir (1841–1919) Limogesko (Frantzia) jostun baten eta josle baten zazpi seme-alabetako bat 
zen. Laster, Parisera joan ziren, eta, gazte-gaztetan, lanean hasi zen portzelana-lantegi bateko piezak 
margotzen. Oso trebea zen, eta, hamazazpi urte zituela, haizemaileak, lanparetako pantailak eta diseinuko 
beste objektu batzuk apaintzen hasi zen. 1862. urtean, Arte Ederren Akademian sartu, eta bi urte egon 
zen bertan. Hala ere, urtebete lehenago, 20 urte baino ez zituela, pinturako akademia batean matrikulatu 
zen, eta, bertan, etorkizunean lankide inpresionistak izango ziren Claude Monet eta Alfred Sisley ezagutu 
zituen, besteak beste. Bere bizitza osoan izan ziren adiskideak.

1864. urtean, Erakusketa Ofizialean egin zuen debuta, eta beste hamarkada batez ere parte hartu zuen 
bertan. Nahiz eta 1869ko udan Monetekin oso margolan berritzaileetan lan egiten ari zen, Renoirrek formatu 
handiko irudien lanak margotzen zituen behin eta berriro, Erakusketak eskaintzen zion erakusleihoan 
jendaurrean aurkezteko asmoz. 1873. urtetik aurrera, segidako zenbait gaitzespenen ondoren, Renoirrek 

“Artelanak harrapatu, limurtu, eraman egin behar zaitu. Artistaren grinaren adierazpidea da.”

Pierre-Auguste Renoir

BIOGRAFIA ARTISTIKOA

Renoir, Bonnard eta Misia Natanson,
Vileneuve-sur-Yonne, 1898ko irailaren 11

Argazkia: Alfred-Athis Natanson
Vaillant-Charbonnier bilduma
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denbora gehiago ematen zuen Monetekin, eta Erakusketa Ofizialari boikota egiten hasi zen. 1873-1875eko 
margolanetan, argi eta garbi antzematen da Moneten etenkako pintzelkadak eta aukera kromatiko biziak 
eragina dutela Renoirren margotze-moduan, nahiz eta lisoagoa eta distiratsuagoa izan.

Isil-mandatuak (Sekretuak), c. 1874

Olioa mihisean. 81,3 x 60,3 zm
Portland, Maine, Joan Whitney Payson Bilduma Portland Museum of Art.
John Whitney Payson dohaintza, 1991.62

Handik aurrera, Société Anonyme Coopérative des Artistes taldearekin bat egin zuen, eta erakusketak egiten 
hasi zen haiekin, Erakusketa Ofizialetik kanpo eta epaimahairik eta saririk gabe. Bere estilo inpresionista 
berriaren bidez Renoirrek genero guztiak lantzen bazituen ere, irudien margolari moduan aurkeztu zen bere 
partaidetza izan zuten taldeko lau erakusketetan. Pintzelkada labur bezain azkarra da bere estiloaren ezaugarri 
bereizgarria. Formak kolore biziz modelatzen zituenez, oso harrigarria zen garai hartako ikusleentzat, oso lan 
bitxiak eta urratzaileegiak sortzen zituela uste zuten-eta. 1876ko udan eta udazkenean, Renoir bera irudien 
asmo handieneko margolanean ari zen lanean: Galetteko Moulineko dantzaldia.

Dantza Moulin de la Galetten, 1876

Olioa mihisean. 131 × 175 zm
Paris,  Musée d’Orsay
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1875etik 1879ra, babes bila aritu zen Renoir, eta zenbait aberatsen babesa erdietsi zuen. Izan ere, 
erretratu familiarrak egiteko eskatzen zioten, eta horrek bere estualdia arindu ahal izan zuen. Eskaera 
horiek proiektu pertsonalagoetan murgiltzeko segurtasuna ere eman zioten. Hartara, 1882. urtean, 
eskaerapeko erretratuak margotzen zituen, baina baita aurretiazko bezerorik ez zuten lanak ere. Horien 
bitartez, gainera, agur esan zien hiriko eta hiri inguruko aisialdian oinarritutako gaiei.

1883tik 1890era, Renoirrek, beste artista askok bezala, inpresionismoa bere azken aukeretara arte 
eraman zuela uste izan zuen. Hori dela eta, bere sentsazioak hobetzen hasi behar zela sentitu zuen, eta 
azterketa eta eraketa zorrotzagoak egiten hasi zen. Era berean, kromatismo berria ere lortu nahi zuenez, 
marrazkiak zehatz-mehatz prestatzen hasi zen, egitura sendoagoaren bila. Prozesu horren ondorioz, 
Renoirren “Ingresen erara” estiloa sortu zen; horren arabera, formen nolabaiteko idealizazio edo ikuspen 
sintetikoagoa egiten zen.

Txirikorda, c. 1886-1887

Olioa mihisean. 57 × 47 zm
Baden, Museum Langmatt, Langmatt
Foundation Sidney and Jenny Brown

1890eko hamarkadan, beste aldaketa bat egin zuen Renoirrek. Artistak berak adierazi zuenez, “betiko 
estilo onera, leun bezain arinera” itzuli zen. Zenbait garaikideren esanetan, “loratzen ari ziren neskatoen” 
margolaria zen, eta hiriko erdi-goi mailako neska gazteak ziren bere inspirazio-iturria. Halaber, biluziak 
eta irudi sentsualagoak ere egiten zituen, eta, horretarako, modeloek eta bere etxeko neskameek ere 
posatzen zuten.
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Gazteak, album bati begiratzen, c. 1892

Olioa mihisean. 81,3 × 64,8 zm
Richmond, Virginia Museum of Fine Arts.
Adolph D. eta Wilkins C. Williams funtsa

1907an, Cagnes-sur-Merren erosi zuen finka. Bertan, hain zuzen ere, denboraldi luzeak eman zituen, eta 
bere azken estiloak egiten zituen, eta, ondorioz, agerikoa da Tiziano, Rubens eta Ingresen eragina izan 
zuela kontzentrazioa eta plastikotasuna ezaugarri bereizgarri dituzten margolanetan. Azken margolan 
horietan, gainera, erabateko sendotasuna lortzea eta forma bera menderatzea izan zuen helburu nagusi. 
Areago, badago margolan horien aurrean egotea eskultura baten aurrean egotea bezala dela dioenik. 

Pierre-Auguste Renoir 1919an hil zen, 78 urte zituela, pneumoniak jota, Cagnes-sur-Merren zeukan etxean.

Iturria, 1906

Olioa mihisean. 92 × 73 zm
Foundation E. G. Bührle Bilduma, Zurich
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“Nik neuk margotu eta margotu besterik ez dut egiten, eta margotzen jarraitzen dut, harik eta atximurka egiteko 
gogoa daukadan arte. Orduan, badakit nahikoa dela…”

Pierre-Auguste Renoir

RENOIR ETA UKIMENA

B
etidanik, Renoir mugimendu inpresionistakoa zela esan dute; mugimendu horretan, eguneko argiak 
naturan dituen eraginak irudikatzen saiatzea da ezaugarri bereizgarria. Hala ere, bere lan ugarietan 
zenbait etapa daude, eta, beraz, bere artearen inguruko ideia murriztaileegi hori ñabartu beharra 

dago. Renoirrentzat, interesgarria zen benetan inpresionismoak berak halako gaitasuna edukitzea 
indarreko arau eta ohitura piktorikoak gaitzesteko orduan, eta, batez ere, pintura bera gaitik askatzea 
lortu izana. Artistaren beraren esanetan, bazeukan loreak margotzerik eta “loreak” baino ez zirela 
esaterik, justifikatzen zituen historiarik eduki gabe. Bizitza “literaturarik” gabe margotzea zen helburua. 
Edonola ere, bere etapa inpresionista aratzenean ere, margotzen zuen guztiaren ukimen-nolakotasunaren 
inguruko interesik bazeukala antzeman dezakegu bere lanak mirestean. Bere frutadun margolana miretsi 
besterik ez dago pieza bera baino leunagoa den azaldun mertxika laztantzen ari garela irudikatzeko, eta 
gauza bera gertatzen da bere emakumeen biluziekin.

Garai hartako zenbait arte-kritikarik inpresionismoak egiturari, formari eta konposizioari behar besteko 
interesik eskaini ez ziela ere esan zuten. Hori dela eta, oso gustuko zituzten Renoirren azken margolanak, 
forma sendoen, bolumenen eta kolorearen tratamendu haragikoiaren inguruko interesaren erakusgarri 
baitziren.

Beste batzuen iritziz, ordea, eskuaren defentsa da bere jatorriaren aldarrikapena. Izan ere, artisau 
xumeen familia batean jaio zen, aita jostuna eta ama joslea zirela kontuan hartuta. Gainera, hasieran, 
portzelanen, haizemaileen eta estoreen margolaria ere izan zela aintzat eduki beharra dago. Era berean, 
bere “eskuzko” ofizio maitearen aldarrikapena ere bada. Renoirrentzat, eskua bera nahitaezko kezka da, 
eta, urteen joan-etorrian, are obsesio handiagoa da artistarentzat, bere gorputz-adarrak desitxuratu eta 
geldiarazten zituen artritis erreumatoidearen ondorioz.

Renoirrentzat, mihisea ukitzea zen pinturarekin modu instintiboan harremanetan jartzeko modua. Oihala 
ukitzean, plazera sentitzen omen zuen, mihisearen inguruan bueltaka ibili ostean oratu egin behar baitzuen. 
Beraz, ageri-agerikoa da nolako aldea dagoen garai hartako zenbait artistaren berezko pinturaren nozio 
optiko hutsaren eta Renoirren ukimen-kontzepzioaren artean. Bere esanetan, oso gogoko zuen margotzen 
ari zen oihala “eskuztatzea”. 
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Laztanaren bidez, margolariak nolabaiteko harreman erotikoa ezartzen zuen oihalaren gainazalarekin, eta 
lotura inplizitua zeukan emakumeen gorputzarekin. Renoirrek ukimena proiektatzen zuen bere lanetan 
margotzen zituen gorputz eta objektuetaraino. Artistak berak zioenez, bertatik osteratxoa emateko gogoa 
pizten zioten margolanak zituen gustuko edo bularra edo bizkarra ukitzeko gogoa sorrarazten ziotenak, 
irudia emakume batena zenean. Lotura bikoitza da, beraz, gozamen artistikoa eta erotikoa delako aldi 
berean. Beretzat, grinaren adierazpidea eta formaren sorkuntza zen laztana.

Claude Monet, irakurtzen, 1873

Olioa mihisean. 61,7 × 50 zm
París, Musée Marmottan Monet

Jostuna leihoan,, c. 1908-1910

Olioa mihisean. 64,8 × 54,6 zm
Nueva Orleans, New Orleans Museum of Art.
Charles C. Hendersonen dohaintza,Margaret Hendersonen oroimenez

Bainulari handia, 1905

Olioa mihisean. 97,1 × 73 zm
Fildelfia, Philadelphia Museum of Art.
Mrs. Rodolphe Meyer de Schauenseeren dohaintza, 1978
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“… aitak loreei, emakumeei eta zeruko hodeiei begiratzen die beste gizon batzuek ukitu eta laztandu egiten 
dituzten moduan.”

Jean Renoir

E
rakusketa honetan, Renoirrek sei hamarkadatan egindako lanak egongo dira ikusgai. Bere lanak 
atsegingarriak, lasaigarriak, hedonistak eta herrikoiak dira, eta mundu-ikuskera alai, leratsu bezain 
baikorra eskaintzen dute. Renoirrek ikusleen gustukoa izan nahi zuen, eta nahita ihes egiten zuen 

intelektualismotik.

Erakusketak ukimen-sentsazioek Renoirren pinturan duten zeresana nabarmendu nahi du, inpresionismoa 
“ikuspen hutsera” mugatzen duen ohiko kontzepzioaren aldean. Bere lanetan, gorputza bera oso-osorik 
dago inplikatuta, eta ukimenak lotura estua dauka intimitatearekin. Eszenetan, bi pertsonaia edo gehiago 
daudenean, oso ohikoa da pertsonaia horiek elkarri begiratzea eta elkar ukitzea, giro atsegin, hurbil 
bezain erosoa sortu nahian. Bestetik, bere margolanetako zenbait xehetasun sentsazio ukigarrien 
adierazgarri ere badira; esate baterako, eskuek jostailu moduan erabili eta korapilatzen dituzten adatsak, 
emakumeen altzoan dauden txakurrak, bularra estali edo hankak inguratzen dituzten oihalak, musika-
tresnak jotzen dituzten eskuak, brodatzen duten eskuak edota lorategiko hostotza bera ere bai. Interes 
handiko erakusketa da, artistaren eta bere lanen arteko ukimen-harreman intimo hori erakusten duelako 
eta, bere lanak miresten dituztenean, sentsazio berberak igorri edo esnarazi nahi dizkielako ikusleei.

Renoir: intimitatea erakusketa sei multzo tematikoren inguruan dago antolatuta: inpresionismoa, 
erretratuak, etxeko eszenak, paisaiak, artistaren familia eta bainulariak. Multzo guztietan, margolariak 
zentzumenezko iradokizunak darabiltza era guztietako intimitatea irudikatzeko: soziala, lagunartekoa, 
familiarra edo sentsuala.

ERAKUSKETAKO ESPARRUAK
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Inpresionismoa 1869ko udan jaio zen, orduan egin baitzuten hitzordua Renoirrek eta Monetek Sena 
ibaiko bihurgune batean margotzeko, uretan zegoen eta bainuak eta ontziralekua zituen Grenouillère 
izeneko kafetegi batean. Horren emaitza Watteau eta rokoko estiloko beste margolari batzuen espiritua 
gaurkotzen duten margolanak dira. Horietan, Renoirrek anbiguotasun poetiko batez iradokitzen dizkigu 
pertsonaiak, haien istorioa zehaztu gabe. Estiloari dagokionez, aberastasun harrigarria erakusten du 
baliabide aldetik, margolan batetik bestera aldatzen baititu paleta edo pintzelkada, bai eta margolan 
berberaren barruan ere.

INPRESIONISMOA

Emakumea eguzkitakoarekin, lorategi batean, 1875

Olioa mihisean. 54,5 × 65 zm
Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza

Bainuak Senan (La Grenouillère), 1869

Olioa mihisean. 59 × 80 zm
Mosku, The State Pushkin Museum of Fine Arts
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1877ko Hirugarren Erakusketa Inpresionistan gogo onez hartu zuen parte Renoirrek azkeneko aldiz (1882an, 
Durand-Ruel galeristak haren artelan bat bidali zuen Zazpigarren Erakusketa Inpresionistara, artistaren 
nahiaren kontra). Handik aurrera, taldetik banatzen hasi zen, taldearen ospe erradikalak kalte egiten 
ziolakoan, eta arrakasta komertzial eta soziala bilatzen hasi zen enkarguz egindako erretratuen bidez, 
batez ere andreen eta haurren erretratuak eginez. 1878ko gutun batean, Pisarrok, ironiaz, «erretratugile 
bikaina» zela esan zuen. Atal honetan, Renoirrek hiru hamarkadaz margotutako erretraturik ospetsuenetako 
batzuk bildu ditugu, besteak beste, Durand-Ruel familiari eskainitako seriea, eta Thurneyssen andrea eta 
haren alaba irudikatzen duena.

ENKARGUKO ERRETRATUAK

Charlotte Berthier andereñoa, 1883

Olioa mihisean. 92,1 × 73 zm
Washington, D. C., National Gallery of Art.

Angelika Wertheim Frinken dohaintza, 1969.10.1

Thurneyssen andrea eta bere alaba, 1910

Olioa mihisean. 100 × 81 zm
Albright-Knox Art Galleryren Bilduma, Buffalo, New York.
Eskurapenetarako Funts Orokorrak, 1940
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Renoirren generoko pinturak emakumea zuen ardatz, normalean, emakume gaztea, bakarrik edo beste 
emakume batzuekin barnealde batean sartua, eta arreta erabat biltzen zion eta ikusleaz ez arduratzera 
eramaten zuen jardueraren bati emanda, adibidez, musikari, irakurketari edo toiletteari emanda. Renoirrek 
espazio intimo horretan agertzeko plazera eskaini zigun.

EGUNEROKO PLAZERAK

Gaztea, besoak altxatuta, c. 1895

Olioa mihisean. 46,3 × 38,2 zm
Kunsthalle Bremen-Der Kunstverein in Bremen

Gazteak, irakurtzen, 1891

Olioa mihisean. 55,9 × 46,3 zm
Portland Art Museum, Oregon
Winslow B. Ayerren legatua
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Inpresionista gehienek ez bezala, Renoirrek giza irudia margotu zuen gehienbat. Esaten zuenez, harentzat 
paisaiak margotzea atsedena zen, figuren margolanak pintatzeak sortzen zion tentsiotik askatzeko unea, 
eta, era berean, paletarekin eta egikera piktorikoarekin esperimentatzeko modu bat. Beharbada izaera 
esperimental horren ondorioz, haren paisaiak formatu txikikoak izaten dira askotan, baina freskotasun 
handiagoa dute trukean. Atal honetan, batera bildu ditugu Normandiako eta Guernseyko uharteko paisaiak, 
batetik, eta Italia, Proventza eta Itsasalde Urdinekoak, bestetik, Sainte-Victoire mendi cézanniarra barne 
hartuta, eta Les Collettesen zuen finkako ikuspegiak ere bai, bertan egin baitzituen bere bizialdiko azken 
urteak.

IPAR ETA HEGOKO PAISAIAK

La Roche-Guyoneko paisaia, 1887

Olioa mihisean. 45,7 × 55,9 zm
Pérez Simón Bilduma, Mexiko

Moulin Hueteko badiaren inguruko 
muinoak, Guernsey, 1883

Olioa mihisean. 46 × 65,4 zm
Nueva York, The Metropolitan Museum of Art.
Julia W. Emmonsen legatua, 1956 (56.135.9)
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Pierre semea 1885ean jaio zenetik, familiako gaiek hartu zuten Renoirren ekoizpeneko zati handi bat. 
Atal honetan, haren hiru semeen irudiak ditugu, Pierre, Jean eta Clauderen lehen haurtzarokoak, bai eta 
Jean nerabearen erretratu handia ere, Velázquezen Baltasar Karlos printzea, ehiztaria lanean oinarritua, 
Renoirrek miretsi egin baitzuen lan hori Prado Museoan, 1892an Madrilen bisitan izan zenean. Obra 
horietan, maiz agertzen da Gabrielle, Renoir familiarentzat modeloa baino askoz ere gehiago izan zena. 
Areto honetako beste margolan batzuetan, etxean lan egiten zuten eta familian sartuta zeuden emakume 
batzuk agertzen dira, adibidez, Andrée, Renoir hil ondoren Jean semearekin ezkondu zena 1920an.

FAMILIA ETA HAREN INGURUNEA

Amatasuna, 1885

Pastela paperean. 920 × 740 mm
Pérez Simón Bilduma, Mexiko
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Bainulariak, karramarro batekin jolasten, c. 1897

Olioa mihisean. 54,6 × 65,7 zm
The Cleveland Museum of Art.
J. H. Wade Fund delakoaren bitartez eskuratua, 1939.269

Bainularia, eserita, 1903

Olioa mihisean. 82 × 65,8 zm
Bilduma pribatua, Halcyon Galleryren eskaintza

Emakumeen biluziek gai nagusia osatu zuten Renoirren margolaritzan, pintorearen gaztarotik. Tradizio 
akademikoari loturik, genero hau, hasieran, ez zen egokia modu inpresionistan lantzeko. Izan ere, Renoir 
izan zen lehena horretan, esate baterako, atal honetan sartutako Ninfa, erreka baten ondoan lanean. 
Gero, 1880ko hamarkadan inpresionismotik aldendu ondoren, biluziak are garrantzi handiagoa hartu 
zuen. Renoirren biluzi berantiarrak ez dira erraz sailkatzeko modukoak. Esan izan denez, margolariak 
emakumearen gorputza eta natura bateratu nahi izan zituen, baina biluzi horietako batzuk barnealdeetan 
agertzen dira. Bestetik, Renoirren bainulariak denboratik kanpo daudela nabarmendu izan da, baina 
haietako batzuek soineko eta kapelu modernoak dituzte aldamenean. Nabaria den kontu bakarra da buru 
txikiko eta gorputz handiko irudi hauek, neurritik kanpoko irudi hauek, Michelangelo, Tiziano eta Rubens 
berdindu nahi izan zituztela. Eta, aldi berean, Bonnard eta Matisseren, eta Modigliani eta Picassoren 
(areto honetako Euridize handiaren jabea izan zen) mirespena piztu zuten.

BAINULARIAK
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Renoirren bizitza osoko lanen ustezko etenak eta norabide estilistiko bereizgarri desberdinak alde 
batera utzita eta naturalistak bezain inpresionistak diren bere lehenengo lanen eta bere azken 
etapako espiritu klasikoko irudien artean dauden alde handiak kontuan hartuta ere, bere margolan 

guztietan agertzen diren zenbait elementu nabarmendu eta arakatu ditzakegu bere sorkuntza-lan 
ugarietan.

• Artista honek artearen genero guztiak jorratzen ditu: biluzia, erretratua, paisaia eta natura hila, 
besteak beste.

• Bere margolan guztiak atsegingarriak, lasaigarriak eta herrikoiak dira, eta mundu-ikuskera alai, 
leratsu bezain baikorra eskaintzen dute. 

• Nahiz eta inoiz ez eduki erlijioko, historiako edo mitologiako gaien inguruko interesik, Renoir bera 
tradizio akademikoan prestatutako artista zen, eta, horren arabera, kategorizazio hierarkikoa ze-
goen pinturan bertan. Monet paisajista nagusia bazen, Renoir bera garai hartako irudi-margolari 
handiena zen, eta artistak berak kategoria horri ematen zion garrantzi handiena. Bere ingurukoen 
esanetan, honakoa zioen Renoirrek berak: 

 ¤ Berarentzat, atseden mentala zen loreak margotzea.

 ¤  Natura hilak oso erabilgarriak ziren, azkar margotzen irakasten zutelako.

 ¤ Paisaiak ariketa handia dira irudi-margolarientzat, “atari zabalean behar besteko in-
spirazioa duzulako estudioko argi ahulduan irudikaezinak izango liratekeen koloreak 
erabiltzeko”.

• Bere lengoaia piktorikoa oso inpresionista izan arren, Renoirrek are sinesgarriagoa eta hurbilagoa 
izan nahi zuen aurpegiak eta gorputzak margotzen zituenean. Bere erretratuetan agertzen direnak 
ezagutzeko modukoak dira beti, eta pertsonaia horien barruko bizitza eta nortasuna irudikatzen 
ere saiatzen da. Margolanak mirestean ere, nolabaiteko enpatia argia dugu erretratatutakoekin; 
hau da, haiekin identifikatzen gara.

ELEMENTU KOMUNAK EGILEAREN OBRAN

“…niretzat, margolanak atseginak, alaiak eta politak izan behar dira. Bai, politak. Badakit oso zaila dela onartzea 
margolana artelan handia izan daitekeela, alaia izaten jarraitu arren.”

Pierre-Auguste Renoir
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• Oso gustuko zituen formatu handiak. Hasieran, halaxe egiten zituen erakusketa ofizialetan ikusgai 
jartzeko eta jendaurrean nabarmentzeko; eta, ondoren, irudidun margolanetarako eta gorputz 
osoko erretratuetarako eskala egokiak zirelako.

• Inpresionismoa “ikuspen hutsera” murrizten duen ohiko kontzepzioaren aldean, Renoirren mar-
golanetan gorputza bera oso-osorik dago inplikatuta, eta zentzumen guztiak abian jartzen dira 
bere lanen bat miresten dugunean. Ikusmena ez ezik, gure usaimena ere abian jartzen da, bere 
lurrindun emakumeak, loreak eta paisaiak miresten ditugunean. Dastamena bera ere iratzarri 
egiten da, kafetegi eta bazkarietako eszenak ikusten ditugunean; eta entzumena bera ere bai, 
pianoa jotzen edo dantzan ari diren neska gazte horiek behatzen ditugunean. Dena dela, batez 
ere, ukimena bera da gure artistak gehien nabarmentzen duen zentzumena, baita intimitatearen 
ideiarekin lotura handiena duena ere, honako guztiei esker: eskuak ukitzen dituzten pertsonaien 
arteko harreman estua, hatzen artean korapilatzen diren adatsak, emakume jabeen altzoan daud-
en txakurtxoak, brodatzen duten eskuak, pianoa jotzen duten eskuak edo erretratuetako pert-
sonaien bitxiak. Zentzumen horiek guztiek, elkarrekin edo banaka, abegitasuna, hurbiltasuna eta 
erosotasuna sorrarazten dituzte ikusleen artean, Renoirren margolanen bat miresten dutenean.
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Biluzia, bizkarrez, 1876

Olioa mihisean. 81 × 66 zm
Tel Aviv Museum of Art.
Wilhelm Weinbergen legatua (Amsterdam-Scarsdale, N. Y.). Bere emazte eta seme-alaben oroimenez, 1958



“Renoir: intimitatea” erakusketako katalogotik ateratako informazioa. 2017ko otsailarren 7tik 2017ko 
maiatzaren 15era.

Azala: 
Emakumea pianoan, 1875-1876
Olioa mihisean. 93 × 74 zm
The Art Institute of Chicago.
Mr. eta Mrs. Martin A. Ryerson Bilduma
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