Ontdek het huis van de impressionistische meester Pierre-Auguste Renoir
(1841-1919) in Essoyes, het dorp van de
Renoirs, in de Champagne.
De bezoekers worden verwelkomd in het Espace
Renoir waar ze ontdekken hoe gecharmeerd de
schilder was van het kleine geboortedorp van
zijn vrouw Aline, dankzij de filmprojectie en permanente tentoonstelling over de familie Renoir.
Hij bracht er bijna 30 zomers door.
Met het ‘Parcours Renoir’ treden de bezoekers in
de voetsporen van Renoir om het dorp te
ontdekken. Ze passeren het huis van Gabrielle,
zijn uit Essoyes afkomstige muze en steken de
Ource over. Deze charmante rivier, die door het
centrum stroomt, heeft de schilder vaak
geïnspireerd. Na een korte wandeling door het
dorp, komen de bezoekers aan bij het in 1896
gekochte Renoir huis, heeft het label 'Maison
des Illustres'. De bezoekers ervaren de intimiteit
van de familie Renoir. Het ‘Parcours Renoir’
wordt afgerond met een bezoek aan de
begraafplaats. Auguste Renoir was zo dol op het
dorp dat hijzelf, zijn vrouw Aline en hun drie
zonen, Pierre de acteur, Jean de cineast en
Claude (Coco) de keramist er begraven zijn.

Exposities en evenementen 2020
Aline d'Essoyes, vrouw en
muze van Renoir

Expositie/ verkoop van
Madeleine Opillard
(schilderijen en beeldhouwwerken),

opgedragen aan Aline Charigot,
echtgenote van Renoir.
Renoir expositie in het Renoir huis
Dit jaar, een tentoonstelling van keramiek
Origineel door Jean Renoir wordt gepresenteerd
in de museumzaal van het Huis van Renoir.

Praktische informatie:
Espace culturel « Du côté des Renoir »
9 place de la Mairie - 10 360 ESSOYES
Toegang via deA5:
Komend vanaf
Parijs : afrit 22,
Magnant
Komend vanaf
Lyon : afrit 23,
Chatillon sur Seine /
Bar-sur-Aube

+ 33 (0)3-25-29-10-94
accueil@renoir-essoyes.fr
Entreekaart ‘Parcours Renoir’
(Huis/atelier/Tuin + Espace Renoir)

Volwassenen: 12€ - Studententarief: 7€
Familietarief: (2 volwassenen + kinderen)20€
Andere tarieven: Meer informatie op de
website
Groepen met rondleiding, reserveren verplicht
Contact: groupes@renoir-essoyes.fr
Openingsdagen en tijden:
Meer informatie over www.renoir-essoyes.fr

