
EDGAR DEGAS 

Nascido: 19 de julho de 1834 ; Paris, França * 

Morreu: 27 de setembro de 1917 ; Paris, França * 

Nacionalidade: francês 

Movimento de arte: Impressionismo , Realismo 

Campo: pintura , escultura , desenho 

Influenciado por: Jean Auguste Dominique Ingres , Michelangelo , Raphael , Ticiano 

Vecellio , Edouard Manet , Eugene Delacroix 

Influenciou: Edward Hopper , Henri Gervex , Paul Gauguin , Mary Cassatt , Walter 

Sickert , Henri de Toulouse-Lautrec , Pierre-Auguste Renoir ,Aaron Shikler 

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

Amigos e colegas de trabalho: Edouard Manet , Mary Cassatt 

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

 
  

Um dos fundadores do movimento impressionista, Edgar Degas foi um artista proeminente 

na última metade do século XIX. Nascido em família rica, ele começou sua escolaridade com 

um bacharelado em literatura em 1853. Devido aos desejos de seu pai, que queria que ele 
fosse a faculdade de direito, ele se matriculou na Universidade de Paris em 1853 para obter 

um diploma de Direito, onde ele fez pouco esforço. Degas, que aos 18 anos transformou um 

dos quartos é a sua casa em um estúdio e foi um copista registrado no Louvre em 1853, 

deixou a faculdade de direito depois de dois anos, e um ano depois viajou para a Itália 
estudando a arte do grande mestres.  

 

Suas pinturas foram exibidas no Salão de Paris começando em 1865, mas atraíram pouca 

atenção, e seu assunto matte passou lentamente das pinturas de história para assuntos mais 
contemporâneos. Em 1870, no início da Guerra franco-prussiana, ele se inscreveu como 

membro da Guarda Nacional, mas sua visão, que foi encontrada defeituosa durante o 

treinamento de rifle, era problemática e, portanto, não podia servir. Três anos depois, em 

1873, o pai de Degas morreu, revelando uma enorme quantidade de dívida comercial detida 
por seu irmão, René. Degas foi forçado a vender a casa da família e muitas pinturas 

familiares para cobrir a dívida e, pela primeira vez, teve que confiar na renda de suas 

pinturas para a sobrevivência. Foi em 1874 que ele começou a produzir seus trabalhos mais 

bem-sucedidos.  
 

Embora ele seja considerado um dos fundadores do impressionismo, e ele realmente 

trabalhou com artistas impressionistas, como Edouard Manet e Pierre-Auguste Renoir, ele 

rejeitou o rótulo "Impressionista". Ele detestava os escândalos provocados por suas 
Exposições impressionistas e ele zombaram deles para pintar ao ar livre. Sua vida pessoal 

era exteriormente sem intercorrências, devido à sua convicção de que um artista deveria 

viver uma vida privada de solidão. Ele viveu assim uma vida de solidão e, eventualmente, 

quebrou com todos os seus amigos judeus, devido às suas crenças anti-semitas e à natureza 
argumentativa. Ele nunca se casou, opôs-se à mudança social e às inovações tecnológicas, 

pintou sempre dentro de casa e deixou de pintar em 1912, na qual ele era quase cego. Ele 

morreu vagando pelas ruas de Paris em 1917.  

 
OBRAS DO ARTISTA: https://www.wikiart.org/en/edgar-degas/all-works\ 
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