


Клод Моне роден като Оскар Клод Моне, 
е френски художник, основател и непоколебим

защитник на стила импресионизъм. Моне е роден на
14 октомври 1840г.  в Париж, Франция.

На 86 годишна възраст той умира на 5 декември 1926г.
Считан е за модел на импресионист, тъй като

неговото отдаване на идеалите на импресионизма не
се променя през цялата му продължителна кариера. 
За това допринася и фактът, че една от неговите

картини дава и името на движението.
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Смъртта на Моне

Моне умира от рак на белия дроб на 5 декември 1926 г. на 86-
годишна възраст и е погребан в църковното гробище Живерни. 

Моне беше настоял поводът да бъде прост; така на церемонията
присъстваха само около петдесет души.  На погребението си
Клемансо отстранява черната кърпа, драпирана над ковчега, 
заявявайки: "Без черно за Моне!" и я заменя с кърпа с цветен
десен. Към момента на смъртта си Waterlilies е "технически

недовършен". 

Домът, градината и водното езеро на Моне са завещани от
Мишел на Френската академия за изящни изкуства (част от

Института на Франция) през 1966 г. Чрез Фондацията Клод Моне
къщата и градините са открити за посещения през 1980 г., след
възстановяване. Освен сувенирите на Моне и други предмети от

живота му, къщата съдържа колекцията му от японски
отпечатъци от дърва. Къщата и градината, заедно с Музея на
импресионизма, са основни забележителности в Живерни, който

е домакин на туристи от цял свят.



Наследството на Моне

Водни лилии е поредица от приблизително 250 
маслени картини на френския импресионист Клод

Моне (1840 –1926). Картините
изобразяват цветната му градина в дома
му в Живерни, и са основният фокус на

художественото му производство през последните
тридесет години от живота му. Много от
творбите са боядисани, докато Моне страда

от катаракта.



Благодаря за
вниманието!!!


