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En fransk dokumentär inspelad 2019. Man gör en 
djupdykning i en av världens vackraste målningar 
”Flicka med blått hårband”, en tavla av flickan Irene,
målad av Auguste Renoir. Dokumentären berättar om den 

oskattbara tavlans omtumlande öde och väver samman tavlan, ägarfamiljen
och Europas dystra historia under första hälften av 1900-talet.

Auguste Renoir 1841-1919.
Renoir var en fransk målare och 
skulptör. Han räknas som en av de
främsta impressionisterna. Han är
känd för sina motiv av unga kvinnor,
barn, blommor och landskap.

Auguste Renoir inledde sin karriär som
porslinsmålare. Han tjänade bra och efter
tio år fick han ihop tillräckligt för att kunna
studera på konst-
högskolan i Paris. 
Vid 21-års ålder 
började han som 
elev i Charles
Gleyres studio där 
han mötte sina 
blivande kollegor,
bland annat Claude
Monet.

Några år senare 
lämnade Renoir in 
en tavla till ”Salongen”. Salongen bestod av
äldre akademiprofessorer vilka valde ut
2500 konstverk varje år. Renoir blev inte
antagen. Man vägrade… helt enkelt för att
Renoir gjort en naken kvinnokropp alltför
realistisk.

Efter några år ersattes juryn av yngre
män, då blev Renoirs målningar godkända. I
ett brev till konstnärskollegan Bazille 1869
skrev han bland annat: ”Vi äter visserligen
inte varje dag men är trots allt vid gott
mod”. Renoir och vännen Monet tyckte det
var värre att dom inte hade råd med färg.

Konstriktningen impressionism
Renoir, Monet och två konstnärskollegor
grundade konstriktningen som kom att kal-
las för impressionism. Rörelsens namn var
inspirerat av Claude Monets målning
”Impression”.

“Flicka med blått hårband” målning av
Auguste Renoir.

Renoir började måla med stora penseldrag
och bilderna blev suddiga men efter en resa
till Italien där han studerade Rafaels verk
lärde han sig en ny teknik.

Under påverkan av sina rokokofavoriter
Watteau, Boucher och Fragonard samt vän-
nen Monet frigjordes hans koloristiska
begåvning och med skimrande färgskala
målade han fr om 1870-talet några av
impressionismens huvudverk som t ex
Teaterlogen (1874) och Bal du moulin de la
Galette (1876).

Rullstolsbunden konstnär
Runt 1890 drabbades Renoir av ledgångs-
reumatism och målade under de sista åren
sittande i en rullstol och med penslarna
fastklämda mellan förlamade fingrar. 

Med hjälp av en ung skulptör skapade 
han nu på 1910-talet även en rad märkliga 

skulpturverk, huvudsakligen 
nakna kvinnofigurer men ändå 
präglade av samma livsbeja
kande frodighet som hans 
målningar.

Auguste Renoir är represente-
rad på bland annat Göteborgs 
konstmuseum och National-
museum i Stockholm.

“Roddarnas frukost”, målning
av Auguste Renoir 1881.
Såldes 1923 för 125 000 
US dollar till en amerikansk
konstsamlare.

Denna franska dokumentär “Renoir och flickan med det blå hårbandet” 
som handlar om en av Renoirs vackraste målningar ”Flicka med blått 
hårband” kan du se på SvTplay.


