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УВОД
Поводом сто година од смрти Пјер-Огиста Реноара, једног од највећих импресиониста и најзначајнијих сликара 19. века, на Одељењу стручне књиге Народне библиотеке
„Стеван Сремац“ Ниш приредили смо електронску изложбу – Ухваћени тренутак :
век од смрти Пјер-Огиста Реонара. Имали смо на уму двоструке циљеве. С једне стране,
жеља нам је била да наше кориснике, који имају приступ интернету, подсетимо на
овог значајног ликовног ствараоца, кроз кратак осврт на импресионизам и његове
карактеристике као ликовног правца, а након тога и кроз кратак увид у Реноарову
биографију и дело, а са друге стране, намера нам је била да оним корисницима, заинтересованим за даља проучавања или нова читања, дамо увид у публикације које се
налазе на нашем одељењу, а које се тичу живота и стваралаштва овог великог сликара.
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„За мене слика увек мора да буде нешто допадљиво, пријатно и лепо,
да, нешто лепо. Има довољно непријатних ствари на овом свету: Не треба да
их стварамо још више.“
Пјер-Огист Реноар

5

ИМПРЕСИОНИЗАМ
Импресионизам је уметнички правац настао у француском сликарству у другој половини 19. века,
чији су утемељивачи били уметници разочарани преовлађујућом сликарском ситуацијом и незадовољни што њихов рад није довољно цењен на званичним изложбама. До импресионизма као
уметничког покрета није дошло одједном нити захваљујући само једном човеку. Међу првима,
биле су Манеове слике, на којима он напушта поступак меког сенчења и ствара снажне и оштре
контрасте, што изазива буру негодовања међу традиционалистима. Године 1863. академски сликари су одбили да Манеове слике изложе на изложби названој „Салон”. После бројних расправа
све слике које су класичарски уметнички арбитри одбили биле су изложене на изложби названој
„Салон одбијених”. Публика је ову изложбу углавном посећивала како би се подсмевала превратничким уметницима који нису поштовали ауторитете. Манеу се убрзо придружује и сиромашни
младић из Авра, Клод Моне. Он је мотивисао своје колеге да изађу из атељеа и сликају на отвореном простору, тако да пленер (plein air – вани, на отвореном, под
ведрим небом) сликарство постаје једна од основних карактеристика
импресионистичког покрета, обасјана са свих страна сунчевом светлошћу, без сенке.
Моне се залагао да сликари не повуку ни један потез ако се не
налазе пред „мотивом”. За свој атеље он је узео један бродић и то му
је омогућило да посматра и хвата атмосферу различитих речних пејзажа. Сматрао је такође да свака слика из природе мора бити завршена на лицу места, што је условило употребу различитих техничких иновација. Сконцентрисан на тренутак који сликом овековечује,
Моне на свом броду-студију
– Едуард Мане, 1874.
уметник је морао да брзо ухвати тај тренутак који одаје каракте6

ристичну атмосферу неког отвореног амбијента – облак тренутно заклања
сунце, ветар прелама одразе у води, ситуације које се из минута у минут
мењају. Како се светло мења, сликар нема времена већ мора да директно
на платну мења и слаже боје, што је била револуционарна промена у
сликарству. Слика се без претходног нацрта, боје се наносе брзим потезима право на платно, ситним, одсечним потезима четке, без великог
обзира за детаљ, како би се непосредно пренео жив утисак (импресија)
онога шта се је предмет сликања и приказало оно што око у тренутку
види.
Ликовни критичари су били против овог
изгледа недовршености и збрзаног бацања боје по
Насловна страна
платну, тако да је било тешко да импресионисти
каталога са прве
изложбе импресиониста са својим сликама буду прихваћени за изложбу
– Едмонд Реноар
„Салон”. Зато они 15. априла 1874. припремају
посебну изложбу у фотографском студију
француског фотографа Надара. Изложбу је
приредило Деоничарско друштво уметника,
сликара, вајара и гравера, са циљем да пруже
шансу својим члановима да излажу и продају
своје радове без арбитрирања и пристанка
Феликс Надар у
чијем
је студију
жирија. Зато и датум није случајно одабаран.
приређена прва
Две недеље пред отварање „Салона“, како би се
изложба
избегао закључак како је ово само скуп тек
импресиониста
Излазак сунца : импресија Клод Моне
одбачених радова. На тој изложби били су представљени најбољи радови импресиониста. Ту је изложена и Монеова
слика „Излазак сунца: импресија”. Управо у вези са овим називом француски уметнички критичар Луј Лерој је писао погрдно о „изложби импресиониста”. Ова етикета „импресионисти” је
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временом изгубила пежоративно значење, сликари су је прихватили званично 1877. године када
почињу да излажу под овим именом, и по њој су остали познати све до данас.
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ПРЕДМЕТИ СЛИКАРСКОГ ИНТЕРЕСОВАЊА ИМПРЕСИОНИСТА
Одлика савременог начина живота у деветнаестом веку била је брзина и динамичност.
Импресионистички сликари су имали жељу да ухвате тренутак само, баш у тој брзини времена
које лети и да у тај трен унесу своју импресију путем боја и светлости. Зато, насупрот радовима
традиционалиста и академаца, слике импресиониста изгледају више као скице, као нешто спонтано и недовршено, брзим потезима четкице насликано на брзину.
Међутим, иако су импресионисти били фокусирани само на ухваћеном детаљу, са поентом
на начин на који га доживљавају, постоје одређени простори импресионистима посебно уметнички привлачни.

Природа
Излазак из атељеа био је револуционарни уметнички искорак импресиониста. Они су умели да
понесу штафелај и столицу на расклапање и да проводе дане на селу сликајући околину. За разлику од
других, импресионисти су пронашли један посебан
уметнички приступ природи. Академски сликари су
природу углавном улепшавали и мењали или им је
служила само као амбијент за главну тему, док се код
импресиониста природа јавља у покрету чији се тренутак хвата – одблесци сунца у води, комешање грана, повијање дрвећа на ветру, кретање облака... Како
Удар ветра – Пјер Огист Реноар, 1872.
би то постигли, користили су се посебном, новом
техником – наношењем чисте боје на платно без претходног мешања, ситним, брзим и одсечним
потезима четке, дочаравајући прву импресију – оно што око тог тренутка види. Предели у природи били су разноврсни, а занимало их је све што је боја и светло. Житна поља, ливаде, посебно
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небо и вода са својим светлосним рефлексијама, дрвеће и шуме, снег и зимски пејзажи са својом
посебном сетном атмосфером – све је то било предмет њиховог уметничког интересовања.

Градски призори
Импресионисти се разликују и по новом начину сликања модерног
велеграда. Њима није био циљ само да прикажу позната места великог
града, већ више да приближе велеградску атмосферу. Зато они сликају
широке булеваре пуне света у покрету, и то углавном одозго како би се у
целини ухватили велики отворени простори, шетње велеградом мушкараца, жена, породица или појединаца чија су позадина градски скверови. Сликају тргове, мостове, саобраћајнице, железничке станице, обале
Сене... И то све у покрету, живо, динамично... Један од предмета свог
сликарског интересовања, наслеђују и од реалиста. Тако сликају и сиромашне друштвене слојеве – најудаљенија предграђа и најбедније градске
четврти, као и свет радника, занатлија и сељака.
Булевар де Каписин – Клод
Моне, 1872–1873.

Састајалишта
У индустријском велеграду почиње јасно да се
издваја и средњи сталеж који такође постаје једна од
значајних тема импресиониста. Кроз приказе кафеа,
ресторана, крчми, састајалишта на отвореном, плесних
дворана, позоришта итд., пажња импресиониста није
више уперена само ка племству већ и ка доста различитом од њега, растућем, средњем социјалном слоју и
његовом монденском начину живота. Тај нови сталеж у
успону је присвојио различите, па и супротне друштве10

Коњске трке у Лоншану – Едуар Мане, 1864.

не вредности. Са једне стране, они почињу да излазе у кафее и ресторане. Обедовање ван куће је сматрано неком врстом провода. Али они се
такође добро проводе по кабареима и хиподромима, позориштима,
операма, игранкама. Са друге стране, ту су и негативне друштвене појаве – опијање, проституција. Тај шаролики свет заузима значајно место
импресионистичког сликарства где ће се наћи сви ликови париског
живота, сликани без икаквих предрасуда, без намере нити да се похвале
нити да се критички представе. Једно од посебно занимљивих, живих и
познатих састајалишта био је Ла Гренујер, пловећа кафана уз само пливалиште где су Парижани излазили у недељни провод, а која се налазила на једном мањем рукавцу Сене, са острвцетом које је у средини
имало једно велико дрво. Ту се купало, одржавале су се трке једрилица,
Апсинт – Едгар Дега,
обедовало се, одмарало, а увече ишло на игранку. Чак су у близини рес1875–1876
торана постојали и дрвени чамци са веслима који су могли да се изнајмљују за лагане, краће шетње по Сени. Све то шаренило, та живост и лагодност монденског живота
били су ухваћни на платнима француских импресиониста.

Приказивање људи
Фотографска уметност, усавршена средином деветнаестог века,
имала је велики утицај на развој импресионистичког сликарства. Њу су
импресионисти користили као значајан извор за проучавање појединости из стварности, ухваћених у тренутку, које би оку измакле. Тај утицај
фотографије посебно се огледа у сликању портрета. За разлику од традиционалистичког сликарства, где је акценат углавном био стављан на
замишљени модел који позира, импресионисти више пажње поклањају
околини у којој су сликани модели, заправо људи на импресионистичким портретима представљају само део окружења са којим се стапају.
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Породица Белели – Едгар
Дега 1858–1860.

Једнако како су били заинтересовани за аутопортрет, волели су и да
сликају једни друге. Деца за импресионисте, због своје неусиљености и
несвиклости на позирање, постају привлачна тема. Такође сликари ове
оријентације интересују се за буржоазију тј. припаднике средњег сталежа, које сликају у њиховом уобичајеном животном амбијенту – док
раде или се одмарају, или у проводу... Осим тога и сиромашни социјални слој је био интересантан за импресионисте те они често сликају
измећаре, келнере, пеглерке, стругаче подова итд. Овај правац по томе
подсећа на реализам, настао између 1850. и 1860, чији је утемељивач
Гистав Курбе. Предмет реалистичког сликарства била је стварност,
било лепа или ружна. По први пут на сликама се јављају људи из марКелнерица с пивом –
гиналних друштвених слојева: радници, занатлије, сељаци који надниЕдуар Мане, 1879.
че, сеоска и градска сиротиња. Овакав приступ уметности изазвао је негативне реакције у уметничким академским круговима и међу конзервативним сликарима.

Светлост
Један од посебних предмета уметничке пажње импресиониста била је светлост. Понекад су
нека зграда, пејзаж или лик били само повод да се прикаже игра светлости у различитим временским приликама – на сунцу,
киши, у лето или зиму... У том
погледу најпознатији је Моне
који је у периоду између 1892.
и 1894. године насликао педесет слика катедрале у Руану
како се мења са променама
светла.
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Јапанска уметност
Друга светска изложба, одржана 1867. године, била је посебно интересантна због присуства једног јапанског одељења. Тада је париска публика
била у прилици по први пут да се упозна са
уметношћу ове далеке и до тада мало познате
земље. То је посебно привукло импресионисте
које у јапанском сликарству привлачи слобода
композиције и перспективе, употреба чистих
боја, као и лишавање уметничког дела сувишних детаља. Импресионисти су били и стални
купци у дућану „Кинеска капија“, где су прибављали себи јапанске графике, лепезе, кимоона, ношње и разне јапанске рукотворине.
Моне је 1876. године насликао своју жену у
кимоону, окружену бројним лепезама, а у
свом селу Живерни на Сени је саградио један
мост у источњачком стилу над својим рибњаком. Међутим, од свих импресиониста Мари
Мост локвања – Клод Моне,
1899.
Касат је била под највећим утицајем јапанске
уметности.

Умивање – Мари
Касат, 1890 – 1891.

Јапанка – Клод Моне,
1876.
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ПЈЕР-ОГИСТ РЕНОАР
Биографија
Пјер-Огист Реноар, један од најпознатијих импресиониста и највећих сликара 19. века, рођен је у Лиможу 25. фебруара 1841. године као четврто дете сиромашног кројача Леонарда и Маргарете Мерле. Како његов
отац није имао довољно средстава да издржава породицу,
Реноар је морао веома рано, са 13 година, да тражи посао.
Тако се 1854. године запослио у једној фабрици порцелана
у Паризу. Тиме уједно започиње и његово бављење уметношћу – на шољама је изводио цветне детаље (мада му је професор музике Шарл Гуно предвиђао сјајну музичку
каријеру). У фабрици је радио неколико
година да би после прешао у радионицу
сликара Жилбера где је осликавао засторе са
Порцелан који је осликао
позоришном и религиозном тематиком.
Реноар
Године 1862. уписује се у Школу лепих уметности и посећује редовно Лувр те покушава да ствара сликарским
стилом Рубенса. Те године упознаје Монеа, Сислеа и Базија, и слика
пленар у шуми Фонтенбло. Званично је почео да излаже на „Салону“ 1864. године (Есмералда игра), као и 1865. године на Мајском
салону (Летње вече, Портрет Сислеа). Са импресионистима је почео
да наступа од прве изложбе код Надара 1874. и излагао је са њима
све до 1879, када се одваја од њихових схватања и поново почиње да
излаже на „Салону“. Тада настају и његове најпознатије слике –
Љуљашка - Реноар, 1876.
Љуљашка, Moulin de la Gallete. Истовремено је радио портрете по
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поруџбини и слике великог формата. Године 1881. налази се у Алжиру, али га интересовање за
античко и ренесансно сликарство, исте године, води у Италију, у сусрет са класиком, што умногоме мења начин његовог сликарског рада. У то време успео је да направи низ скица и студија из
којих ће касније настати његова чувена слика Велика купачица (1884–1887). Ипак почетком деведесетих година 19. века поново се враћа сликању портрета и пејзажа. У мају 1892.
Диран-Риел је приредио велику ретроспективну изложбу његових радова која је
доживела изузетан успех. На њој је било
приказано 110 Реноарових слика и пастела. Наредних година путовао је у Шпанију, Енглеску, а због све слабијег здравственог стања обилазио је југ Француске.
Године 1896. код Диран-Риела излаже још
четрдесетак својих нових радова који наилазе на негативан критички одзив. Последњих година Реноара је задесила озбиљна реуматска болест, због које се 1903.
године, по савету лекара, сели у Кањ.
Реноарова кућа у Кању
Иначе почетком 20. века постаје познат.
Године 1900. именован је за витеза Легије части. Иако је био погођен тешком болешћу наставио је
са стваралаштво. Сликао је на отвореном, пејзаже, портрете, актове. Урадио је и рељеф Парисов суд
као и скулптуру Venus Vixtris. Због узнапредовале болести на крају је морао да везује кичицу за
шаке изобличене од артритиса. Умро је децембра 1919. године у Кању, након што је завршио своје
последње дело Купачица.
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Уметничко дело

Парижанке одевене као
Алжирке - Реноар, 1872

Ложа – Реноар, 1874.

У свом стваралачком раду Реноар је
пролазио кроз више фаза. У почетку слика
под утицајем тамног колорита романтичарске школе. Касније се јављају утицаји
сликара са којима се дружио, Гистава Курбеа, једног од најзаначјнијих представника
реализма, и посебно Ежена Делакроа, који
је припадао романтичарској струји. То се
посебно види на сликама Дијана ловкиња
из 1867. или на портрету сликара Алфреда
Сислија са женом из 1868. Утицај Ежена
Делакроа је посебно изражен на слици
Дијана ловкиња Парижанке одевене као Алжирке из 1872.
Реноар, 1867.
године.
Касније прелази на тонско сликање укрштено са елементима
импресионизма, рецимо слика Ложа из 1874. Слика представља химну женске лепоте – здравља, узвишености, зрелости. Реноар намерно
ставља мушкарца у позадину и прекрива му половину лица да би у
потпуности истакао жену, њен заносан поглед. „Лице, тело, костим
више су налик на цвеће, него цветови на њеној коси и коресету. Она је
сама букет.“ Водећи рачуна о сваком детаљу, Реноар ствара слику
препуну његових најбољих квалитета.
Под утицајем сликара Едуара Манеа и Клода Монеа посвећује
се у потпуности импресионистичком сликарству. У том периоду
приказује све оне теме које су биле омиљене импресионистима. Раздрагану и безбрижну атмосферу буржоаског живота у париском
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проводу. Тако је настала слика Бал на Мулен д‘ ла
Галет. Мулен д‘ ла Галет је заправо плесна дворана у улици Лепик на Монмарту која је током празничних и суботњих поподнева, када је било лепо
време, била посебно посећена. У вртном дворишту били су организовани плесови. Дворана представља симбол угодног и опуштеног буржоаског
живота. Интересантно је да је место било на
лошем гласу јер су се тамо нудиле и проститутке.
Међутим, од тога нема ни назнаке на Реноаровој
слици. Реноар је тамо одлазио са штафелајем и
сликао на лицу места, а касније је довршавао рад у
Бал на Мулен д‘ ла Галет – Реноар, 1876.
своме атељеу. Слику карактерише приказ припадника средње класе, у тренутку опуштеног дружења,
смеха, плеса, разговора. Њихова опуштеност је наглашена неформалном композицијом, где акценат није стављен на пажљиво организованом распореду фигура, већ на вештој игри јарких боја и
светлосних ефеката које ствара лишће на дрвећу. Управо због ове и њој сличних слика Реноара су
звали „сликар радости“.
Сцене из ресторана које такође приказују опуштени и
безбрижан живот забаве средњег сталежа, биле су омиљене
Реноару. Тако је настала и слика Веслачи ручају или како се
чешће назива Ручак у ресторану Фурнез. Слика је настала у
малом месту Шатуу које се налази на омањем рукавцу реке
Сене, у близини чувеног ресторана и купалишта Ла Гренујер,
где су се често одржавале трке једрилица. Реноар је иначе врло
често посећивао ово место и ручавао у ресторану Фурнез са
чијим је власником био и пријатељ. У првом плану слике нала17

Веслачи ручају – Реноар, 1875.

зе се три фигуре које седе у башти ресторана поред реке. Два младића седе за столом, а између
њих се налази девојка, чије се лице не види јер је окренута леђима, обучена у хаљину од тамно
плавог фланела (материјал који је био веома модеран у оно време). Воће, вино и чаше на столу као
и опуштени положај младића са десне стране, опуштено заваљеног у столици са цигаретом у
руци, указују да је ручак приведен крају. У позадини се виде река и небо без јасно истакнуте границе. На реци се налазе чамци са веслачима. Сликару као да није толико битна садржина слике
колико игра светлости толико интензивне да је Реноар елиминисао црну и сиву боју из своје палете. Потези четкице су меки и опуштени. Све је то у функцији „хватања“ тренутне атмосфере.
Моне
и
Реноар су умели
да се огледају у
истим
темама.
Тако
је
1869.
године
настала
слика која такође
приказује
монденски живот, на
сличном
месту
као и претходна.
Оба сликара су
Ла Гренујер – Моне, 1869.
Ла Гренујер – Реноар, 1869.
успела да овековече Ла Гренујер,
на платнима готово исте величине, и из истог угла. Ла Гренјуер слика представља острвце које је
имало назив „Камамбер“ јер је било облика истоименог сира, са великим дрветом у средини. То
острвце било је најпривлачнија тачка излетишта. Приказом исте сцене два сликара откривају своје
различите приступе. Моне највећи акценат у својој композицији ставља на воду реке по којој игра
светлост, и то је главна тема његове слике. Детаљи су сведени на најмању могућу меру. За разлику
од њега, Реноар је изабрао „ближи поглед“ на сцену, више се фокусирајући на људе, заједно са
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неколико паса, чега нема на Монеовој слици. Укупни ефекат показује да Реноарова слика изгледа
активније и живље. Он придаје и пажњу детаљима сцене, попут привезаног чамца и лиснатих
грана које висе са дрвета, са оштријим и дефинисанијим линијама.
Слика Забава на броду је Реноарово ремекдело и уједно највећа слика коју је створио.
Веома је слична претходним – Ла Гренујер, Бал
на Мулен д‘ ла Галет, Ручак у ресторану Фурнез...
Завирује у интимни лагодни живот средње класе, смештен у природни, сунчани амбијент, на
отвореном простору ресторана Фурнез. Настала је 1881. године, а већ наредне, 1882, на Седмој
изложби импресиониста, три критичара су је
идентификовала као најлепшу слику изложену
на изложби. Слика истовремено комбинује
фигуре, мртву природу и пејзаж, приказујући
Забава на броду – Реноар, 1881.
групу Реноарових пријатеља који се одмарају
на балкону ресторана Фурнез, дуж реке Сене. Хвата тренутак бродске забаве. Реноар је овде посебну пажњу посветио дефинисању граница и контурисању, што субјектима даје готово тродимензионални изглед. Слика одише светлошћу, чији главни фокус долази са отвора на балкону поред
фигуре усамљеног младића у белој мајици. Ту је у првом плану још један мушкарац у белој мајици и обојица, заједно са белим столњаком, одашиљу светлост кроз целу композицију слике. Дијагонала ограде разграничава композицију на два дела. Један је густо набијен фигурама, а други је
готово празан, чиме се остварује контраст. У њему се једино налазе син и кћерка власника ресторана Фурнез.
Иако је био познатији по својим фигуралним радовима Реноар је целога живота сликао и
пејзаже. Они су били веома важни за његово формирање као сликара и волео је да експериментише са њима. Сликао је пејзаже још док се дружио са Монеом у Аржентеју и Сезаном у Ексу у
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Прованси, а такође и неко време када је путовао по Алжиру и Италији.
Инспирацију је налазио у природи, на селу или на мору. На његовим
пејзажима јавља се нова перспектива и они одишу игром светлости и
боја. И ако се на њима јављају ликови, они нису сликарска тема, већ се
уклапају у амбијент. Шума је била популарно окружење за импресионистичко уметничко интересовање. Нарочито шума Лес Фонтенбло.
Слика Шетња настала је 1870. године. На слици је приказан веслач,
препознатљив по свом карактеристичном бродском шеширу, како за
руку држи младу жену на стази окруженој грмљем, вероватно на обалама Сене. Иначе, слике љубавника који шетају кроз шумске крајолике
базиране су на популарним рококо темама.
Шетња – Реноар, 1881.
Слика Пејзаж уз море настала је 1905. године. У то време Реноар је
тешко оболео и због здравствених разлога преселио се са својом породицом у Кањ. Већ давно је
био фасциниран тамошњом природом. Изводио је велики број радова инспирисан њоме. Ова
слика представља један од омиљених Реноарових погледа. Масивна стабла уоквирују плаво море.
Са десне стране испод дрвета седе две даме и уживају у идиличном амбијенту. Слика зрачи унутрашњим миром и спокојем, а складна композиција и мека палета боја исказују Реноарово позитивно расположење упркос поодмаклој болести.
Реноар није имао страсти само према сликању пејзажа,
већ је и мртва природа постала битан елемент његовог сликарског интересовања. Он је био мајстор раскошних слика цвећа.
Говорио је: „Ја свој ум одмарам када сликам цвеће.“ Нарочито
руже, у разним фазама раста, боја и облика. На његовим сликама ружа функционише као симбол жене и њене лепоте.
Уметник је ова два елемента и спојио у реципрочну интеракцију, додајући боју ружа женским актовима које је сликао, и
Руже – Реноар, 1885.
ружама колорит нежне женске коже.
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Као и други импресионисти и Реноар слика портрете. Насликао је више портрета него иједан други импресиониста. Посебно се истицао сликањем дечјих ликова. Мајке су желеле да буду
насликане са својом децом у различитим ситуацијама у посети, шетњи или кућном амбијенту.
Али оно што је карактеристично за Реноарово сликање портрета јесте што они превазилазе оквир
ухваћене привремености карактеристичне за сликање оваквих ликова. Реноар им даје шарм, и оне
добијају посебан значај који превазилази вредност једне успомене. Он на себи својствен начин у
слику уноси читав низ назнака префињености, материнске нежности и дечје љупкости. Није био
сликар прортретиста који ради да би удовољио свом клијенту. Њега је занимала пре свега слика.
И у њој он хвата и овековечује дух и атмосферу једног времена.
Такав је, рецимо, портрет Маргерит Карпантје са
децом из 1878. године. У овом нарученом портрету, примећује Марсел Пруст, Реноар је изразио „поезију елегантног
дома и прелепе хаљине нашег
времена.“ На слици је изражен и
декор париске градске куће у
јапанском стилу. Мадам Карпантје седи поред свог сина Пола. Он
има три године, и локне му још
нису ошишане, и по тадашњој
моди исто је одевен као и његова
Маргерит Карпантје – Реноар,
сестра која седи близу породич1878.
ног пса.
Интимном атмосфером кућног буржоаског живота одише и чувена слика Младе девојке за клавиром. Настала је крајем 1891. или почетком
1892. на позив француске владе да направи слику за нови музеј – Луксембуршки музеј које је осмишљен да буде посвећен раду живих сликаМладе девоје за клавиром –
ра. Реноар је био свестан значаја овог пројекта тако да му је посветио
Реноар, 1891–1892.
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посебну пажњу те је композицију дорађивао и усавршавао у серији од
пет платана. Приказујући две девојке за клавиром, он је успео да пренесе интимну атмосферу буржоаског живота.
Када је и сам постао отац, његов лични живот све више почиње да
бива везан за његово дело. Његова супруга са децом чест је предмет
његових портрета. Посебну врсту материнске нежности и присности он
је истакао у слици из 1886. где је приказана госпођа Реноар како доји
свог сина.
Женски акт је постао једна од централних тема Реноаровог позног
Материнство –
стваралаштва. И ту се осећа Реноарово скретање са импресионистичке
Реноар, 1886.
технике. Женско тело приказује свеже и оштро, јасно компоновано и
чврстих контура, а насупрот њему налази нејасној импресионистичкој
позадини пејзажа. Укрштај класичног ренесансног утицаја и импресионизма. Међутим, видан је и
утицај великог неокласичара Жана Огиста Доминика Енгра и његове Велике оделиске, па се ова
фаза Реноаровог стваралаштва назива и ингресовском стваралачком фазом. Врхунац ове фазе
представља слика Велике купачице (1884 –1887) за коју су Реноару биле потребне три године експериментисања и напорног рада. Група задовољних жена се купа и брише у рустикалном пејзажу
кроз који тече река. И овде су фигуре скулптуралне и јасно дефинисане насупрот нејасне позадине.
Реноарово дело садржи око 6000 слика и скица, претежно у уљу, а има и акварела и пастела.
Такође има и велики број цртежа. Бавио се и графиком. Познато је негде око педесет његових
литографија и бакрописа са актовима као претежним мотивима. У каснијој фази, коју називају
кањском, од 1907. године, иако је са узнапредовалом болешћу физички све немоћнији, што му
отежава стваралаштво, бави се и кипарством, уз помоћ двојице кипара-техничара. У бронзи и
камену настале су његове веће или мање фигуре: Венера, Мајка и дете, Ковач и Праља, као и рељеф
Парисов суд. Пред сам крај живота 1917. године у бронзи изводи шест портрета-медаљона са
22

ликовима људи који су највише утицали на његов стваралачки пут: Делакроа, Енгрса, Короа,
Сезана и Родена.
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КАТАЛОГ
Каталог публикација о Реноару садржи све књиге које Одељење стручне књиге Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш поседује, а чији се садржај односи на Пјер-Огиста Реноара, његов
живот и његово дело. Иначе, каталог се састоји из три дела:
 монографске публикације,
 саставни делови монографских публикација,
 монографске публикације на енглеском језику.
Сви каталошки описи рађени су по међународним стандардима за монографске публикације ISBD(M), а преузети су из библиотечко-информативног система НИБИС. Уазбучени су по
презимену и имену аутора, а, уколико је публикација анонимна, по наслову.
Да би каталог био што информативнији и како би пружио што више информација које би
помогле корисницима при сналажењу кроз литературу о Реноару, израђена су и два регистра –
ауторски и регистар наслова.
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Монографске публикације
001
РЕНОАР, Огист
Renoar : deca / tekst Rejmon Konja. - Beograd : Nolit, 1960. - *12+ str., *15+ lisтova s tablama ; 15 cm. - (Mala umetnička
enciklopedija abc ; 19)
75
НИБИС ИД : 40199
I 4393
002
РЕНОАР, Пјер Огист
Реноар : дела из Народног музеја, Београд = Renoir : oeuvres du Musée National, Belgrade = Renoir : Works from
the National Museum, Belgrade / *уводни текстови, каталог и поставка изложбе Татјана Бошњак, Драгана Ковачић ;
превод на француски Marie-Paule Bertrand-Stanković, превод на енглески Бошко Чолак-Антић ; фотографије
Небојша Борић+. - Београд : Народни музеј, 1997 (Београд : Академија ). - XCV, 101 стр. : репродукције ; 30 cm
Упор. срп. текст и енгл. и франц. превод. - Тираж 2.000.
ISBN 86-7269-044-3(брош.)
1. Бошњак, Татјана 2. Ковачић, Драгана
1) Реноар, Пјер Огист (1841-1919) - Слике - Изложбени каталози
2) Реноар, Пјер Огист (1841-1919) - Графике - Изложбени каталози
3) Народни музеј.Збирка стране уметности (Београд) () - Реноар, Пјер Огист (1841-1919) - Изложбени каталози
4) Народни музеј.Збирка кабинета графике (Београд) () - Реноар, Пјер Огист (1841-1919) - Изложбени каталози
929:75.071.1 Реноар П. О.
75/76(44)``18/19``(083.824)
069.51:75/76(44)``18/19``(083.824)
НИБИС ИД : 134322
III 2435
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003
РУАР, Дени
Nepoznati Degas i Renoir / Denis Rouart, Momčilo Stevanović. - Beograd : ``Jugoslavija``, 1964.
1. Стевановић, Момчило
1) 75(44):929Реноaр
2) 75(44):929Дега
НИБИС ИД : 79743
III 589
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Саставни делови у монографским публикацијама
004
АРНАСОН, Харвард Х.
Ogist Renoar / Harvard H. Arnason
U: Istorija moderne umetnosti : slikarstvo, skulptura, arhitektura, fotografija / H. H. Arnason ; *prevod s engleskog Janičić
Vladislava...et al.]. - 5. izd. / priredio Peter Kalb. - Beograd : Orion Art, 2008 , str. 31-32.
72/77(100)``18/20``
НИБИС ИД : 107936
III 2032

005
ГОМБРИХ, Ернст Ханс
[Ogist Renoar] / Ernst Hans Gombrih
U: Saga o umetnosti : umetnost i njena istorija / E. H. Gombrih ; prevela Jelena Stakić. - Beograd : Laguna, 2006, str. 521522
72/76.03
НИБИС ИД : 103016
III 1874

006
ГРИМЕ, Карин Х.
Pjer-Ogist Renoar / Karin H. Grime
U: Impresionizam / Karin H. Grime ; Norbert Volf (urednik) ; [prevod Aleksandra Goldberger]. - [1. izd.]. - Beograd : IPS
Media ; Köln : Taschen, 2008, str. 68-71.
75.036.2
НИБИС ИД : 108549
II 36170
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007
ДИКИНС, Роузи
Veličanstvena priroda / Rouzi Dikins
U: Uvod u umetnost : u saradnji sa Nacionalnom galerijom, London / Rouzi Dikins i Mari Grifit ; savetnik za istoriju
umetnosti Erika Langmjur ; prevod i stručna redakcija Jasna Jovanov. - Novi Sad : MK Panonia, [2005], str. 88–89
7.02
НИБИС ИД : 81080
III 1801

008
ДИРЕ, Теодор
Renoar / Teodor Dire
U: Impresionisti / Theodore Duret ; preveo Radoslav Putar. - Zagreb : Mladost, 1952, str. 87-108.
75.036.2
НИБИС ИД : 57761
I 2994

009
ИМПРЕСИОНИЗАМ : сликарство заустављеног тренутка и визуелне сензације
U: Nova istorija umetnosti / priredio Klod Frontizi ; *autori Klod Frontizi... *et al.+ ; prevele Bojana Anđelković, Marija
Matejčić, Milica Simić+. - Beograd : Plato : Mono-Manana, 2005, str. 348-351
72/77.03
НИБИС ИД : 2643
III 1827; III 1964
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010
OGIST Renoar
U Opšta enciklopedija Larousse . T. 1, Književnost, Muzika, Pravo, Nauka o jeziku, Mitologije i religije, Filozofija i humanističke nauke , Umetnost : u 3 toma / *uređivački odbor Katarina Ambrozić.. et al.+. - Beograd : "Vuk Karadžić", 1971, str.
837
0/9(031)
НИБИС ИД : 35981
RZ 111; RZ 113

011
ПИСКЕЛ, Ђина
*Реноар+ / Ђина Пискел
У: Општа историја уметности . 3 : сликарство, скулптура, архитектура, декоративне уметности / Ђина Пискел ;
*превео Душан Ловрић+. - Београд : "Вук Караџић", 1969, стр. 163
7(091)
НИБИС ИД : 37777
III 657

012
ПРЕТЕ, Марија Карла
Impresionizam / Karla Marija Prete
U: Istorija umetnosti / Marija Karla Prete, Alfonso de Đorđis ; prevod Svetlana Đuričić, Dragoljub Perković. - Novi Sad :
Panonia : ``Prometej``, [2003], str. 178-183.
73/76.031/.037
НИБИС ИД : 72326
III 1760
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013
RENOAR
U: Velika opšta ilustrovana enciklopedija Larousse . [Tom 4, (N-R)+ : *enciklopedija u 5 tomova+ / *urednik Vojin V. Ančić+.
- Dopunjeno srpsko izd. - Beograd : Mono i Manjana, 2010, str. 2360-2361
0/9(031)
НИБИС ИД : 118050
RZ 7

014
RENOAR
U: Popularna enciklopedija / [Redakciono-recenzentski odbor Grličkov Aleksandar...*et al.++. - Beograd : BIGZ, 1976 , str.
939.
0/9(031)
НИБИС ИД : 38556
RZ 128

015
RENOIR, 1. Auguste
U: Enciklopedija leksikografskog zavoda . 5, P-Sjoestroem / [redakcijski kolegij zavoda Nada Bogdanov.. et al.]. - Zagreb :
Jugoslavenski leksikografski zavod, 1969, str. 442.
0/9(031)
НИБИС ИД : 22881
RZ 38
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016
РЕНОАР Огист
У: Мала енциклопедија Просвета . 3 , Р-Ш : општа енциклопедија / *редакциони одбор Ото Бихаљи-Мерин... *и
др. + ; цртежи и улустрације Петар Бибић..и др.+. - 3. изд. - Београд : Просвета, 1978, стр. 53.
0/9(031)
НИБИС ИД : 1164
RZ 79

017
РЕНОАР, Огист
У: Нова енциклопедија у боји . 2, Л-Ш / *уредништво Татомир Анђелић... и др.+. - Београд : "Вук Караџић" ;
Париз : Librairie Larousse, 1978, стр. 1510.
0/9(031)
НИБИС ИД : 35225
RZ 108

018
RENOIR, Pierre Auguste
U: Enciklopedija likovnih umjetnosti . Sv. 4, Potr-Ž, Dodatak , Mirko Šeper / *glavni redaktori Slavko Batušić, Andre Mohorovčić ; glavni redaktor ilustracija Ljubo Babić+. - Zagreb : Leksikografski zavod, 1966, str. 82-83.
72/76(031)
НИБИС ИД : 22886
RZ 43
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019
ТРИФУНОВИЋ, Лазар
Ogist Renoar / Lazar Trifunović
U: Galerija evropskih majstora : 100 reprodukcija u boji / Lazar Trifunović. - Beograd : ``Jugoslavija``, 1964, str. 79.
75(4)``14/17``
НИБИС ИД : 80019
III 1220

020
САЛВИ, Франческо
Pjer Ogist Renoar / Salvi Fračesko
U: Impresionisti : nov način gledanja / Frančesko Salvi ; ilustrovali L.R. Galante, Andrea Ričardi ; *prevod na srpski jezik
Nikola Đorđević+. - Beograd : Komuna, 1996, 50-51.
75.036.2
НИБИС ИД : 41136
IV 227

021
ФРИДЕНТАЛ, Ричард
[Renoar] 132-139 / Ričard Fridental
U: Istorija umetnosti kroz pisma velikih stvaralaca : od Blejka do Poloka / Ričard Fridental ; *prevod sa engleskog Desa
Milekić+. - Beograd : Jugoslavija, 1963, str. 132-139.
7(091)
НИБИС ИД : 46703
II 10479
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022
ХОЛИНГСВОРТ, Мери
Mone i Renoar / Meri Holingsvort
U: Umetnost u istoriji sveta / Meri Holingsvort ; uvod Đulio Karlo Argan ; *prevodilac Jelena Dergenc]. - [1. izd.] . - Beograd : Evro, 2006, str. 426-427.
72/76(091)
НИБИС ИД : 10253
III 1858; III 1904; III 1905

023
ЏЕНСОН, Хорст Валдемар
Renoar / H. V. Janson, Entoni F. Janson
U: Istorija umetnosti / H. V. Janson, Entoni F. Janson ; *prevod sa engleskog Olga Škarić ... et al.+. - Dopunjeno izd. / [dodatak napisali Miodrag Šuvaković ... et al.+. - Varaždin : Stanek ; Novi Sad : Prometej, 2005 , str. 721.
72/77(091)
НИБИС ИД : 5957
III 1816; III 1849
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Монографске публикације на енглеском језику
024
FEIST, Peter H.
Pierre-Auguste Renoir : 1841-1919 : A Dream of Harmony / Peter H. Feist. - Koln : Benedikt Taschen, 1993. - 95 str. :
ilustr. ; 24 cm
1) Сликарство
75(450)=20
НИБИС ИД : 81159
III 1356

025
PIERRE Auguste Renoir . - London : Park lane, 1993. - 32 str.,[60] s tablama : ilustr. u boji ; 27 cm
1) Реноар, Пјер Огист (1841-1919) - Сликарство
75
НИБИС ИД : 81132
III 1363
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РЕГИСТРИ
Регистар аутора
Арнасон, Харвард Х. 004
Гомбрих, Ернст Ханс 005
Гриме, Карин Х. 006
Дикинс, Роузи 007
Дире, Теодор 008
Пискел, Ђина 011
Прете, Марија Карла 012
Реноар, Огист 001
Реноар, Пјер Огист 002
Руар, Дени 003
Салви, Франческо 020
Трифуновић, Лазар 019
Feist, Peter H. 24
Фридентал, Ричард 021
Холингсворд, Мери 022
Џенсон, Хорст Валдемар 023
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Регистар наслова
Величанствена природа 007
Импресионизам 009
Импресионизам 012
Моне и Реноар 022
Непознати Дега и Реноар 003
Огист Реноар 004
Огист Реноар 010
Огист Реноар 019
[Огист Реноар] 005
Пјер Огист Реноар 020
Пјер Огист Реноар 025
Пјер Огист-Реноар 024
Пјер-Огист Реноар 006
Реноар 001
Реноар 002
Реноар 008
Реноар 013
Реноар 014
Реноар 023
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*Реноар+ 011
*Реноар+ 021
Реноар Огист 016
Реноар, 1. Огист 015
Реноар, Огист 017
Реноар, Пјер Огист 018
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