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על רקע ) פרספטואלית( התפתחות התפיסה החזותיות 3 193 מבוא למחצית שניה של המאה ה .1

 .רליסטיות בספרותהתפתחות תפיסות ריאליסטיות ונטו; האימפריציז7

וציור , )173מאז המאה ה(התפתחות אסכולת ברביזו9 על רקע מסורת ציור הנו8 הצרפתי וההולנדי  .2

 ).שמ9 ואקוורל (193הנו8 האנגלי במחצית הראשונה של המאה ה

 . ציירי אסכולת ברביזו9 .3
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 . טכניקות וסיגנונות, תפיסות: 193 השפעות ויחסי גומלי9 בי9 ציור וצילו7 נו8 במאה ה .7

 מאנה ודגה, קאייבוט, באזיל, סיסלי, פיסארו, רנואר, מונה: ציור הנו8 האימפרסיוניסטי .8

 המש>:  ציור הנו8 האימפרסיוניסטי .9

 המש>: ציור הנו8 האימפרסיוניסטי .10

בראו9 3מדוכס, מילה,  האנט3רפאליטי7 והויקטוריאני7 המוקדמי7 3מהפרה:  ציור הנו8 האנגלי .11

 .ונס'ג3כולל בר9,  ועד ויקטוריאני7 מאוחרי37ועוד 

 ).כולל ויסלר (193 ציירי הנו8 האמריקאי 7 במאה  ה .12

 .193מאה ה ציור הנו8 כגור7 בהתפתחות תיאוריות הצבע ב .13

 אימפאסיוניז37 מבוא לפוסט .14

 .  ציור הנו8 של סיזא9 .15

 . סרה וסניאק: דוויזיוניסטי3 ציור הנו8 הפואנטיליסטי .16

 .)חו= מווא9 גו>, דוגמאות מאמני7 שוני7. ( הנו8 בהדפס היפאני והשפעתו על הציור באירופה .17

 .ציור הנו8 היפאני והשפעתו על הציור של וא9 גו> .18
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 .ציור הנו8 של גוג9:  העי9 הפנימית והחיצונית .20
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 )רשימה מקוצרת(ציירי ברביזו: 
Aligny, Théodore Caruelle d’(Aligny), 1798-1874 (Chaumes-Lyon) 

 .18603מנויות יפות בליו9 בס לא"ניהל את ביה. צייר ביער פונטנבלו. הכיר את קורו בטיול באיטליה
Allongé, August, 1833-1898 (Paris-Marlotte) 

 .צייר ע7 קורו בבריטני. החל כצייר היסטורי והפ> לצייר נו8

Appian, Adolf, 1818-1898 (Lyon-Lyon) 
למרות שלא עבד .  המשי> להציג ש7 כל שנה18553 ומ1835הציג בסלו9 של . תלמיד של קורו ושל דוביני

 .ביזו9 היה מאד מושפע מהברביזוני7בבר

Babcock, William Perkin, 1826-1899 (Boston-Bois-d’Arcy) 
 .היה עד בנישואיו ונכח בשעת מותו, למד אצל מייה, גר בברביזו9, 18463הגיע לפריז ב

Barye, Antoine Louis, 1794-1875 (Paris-Paris) 
, פסל. יזו9 וצייר ש7 ע7 רוסו  וברביזוני7 אחרי7שכר בית בברב, צייר ע7 דלקרואה, למד אצל גרוס

 .התרש7 מאד מהיער, צייר חיות, רש7

Belly, Leon Auguste, 1827-1877 (Saint-Omar-Paris) 
היה מבקר קבוע ביער . טייל במזרח הקרוב. חבר של רוסו ומייה. כ של דקאמפ"תלמיד של טרויו9 ואח

 .פונטנבלו

Bertin, Éduard, 1797-1861 (Paris-Paris) 
. 18293303 וצייר לצידו ביער פונטנבלו ב18263אותו הכיר באיטליה ב, חבר של קורו, תלמיד של אנגרה

 .אותו יסד אביו,  Journal des Débatsעיתונאי ומנהל עתו9 . יער פונטנבלו את 1831הציג בסלו9 של 

Bonheur, (Marie Rosalie) Rosa, 1822-1899 (Bordeaux-Melun) 
 שוק סוסי7 1853הציגה בסלו9 של . סאנד והתלבשה כגבר' ורז'הושפעה מז, 18283 לפריז בהגיעה

 .18593התישבה ליד פונטנבלו ב. והתפרסמה

Bonington, Richard Parkes, 1801-1828 (Arnold Nottingham-London) 
צייר , רוס למד אצל ג18193ב, הכיר את דלקרואה, העתיק ציורי נו8 בלובר, 18163הגיע לצרפת ב

 18253נסע לאנגליה ב. צייר ביער פונטנבלו. 1824והציג בסלו9 של , במיוחד נופי נורמנדי, באקוורל נופי7

 .טייל באיטליה. ע7 דלקרואה שגילה ש7 את ציורי טרנר

Boulangé, Louis-Jean-Baptiste, 1812-1878 (Verzy, Marne-?) 
קיבל את מייה . ות מיער ארד9 ומיער פונטנבלו מרא18453הציג בסלו9 החל מ, תלמיד של דלקרואה

 .18493בברביזו9 ב

Breton, Jules, 1827-1905 (Courière-Paris) 

שמתרחש בברביזו9 וכSavarett) 1898(  9כתב רומ9  , הוקס7 מחיי הכפר. 18513החל לצייר רק נופי7 ב

 ).1904 ( הציורכתב  מאמר 

Cabat, Louis, 1812-1893 (Paris-Gorge-aux-Loups) 

 .18783מנהל האקדמיה של צרפת ברומא ב. גר בברביזו9. חבר של דופרה, )Flers(תלמיד של קאמיל פלר 
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Corot, Jean Babtiste Camille, 1796-1875, (Paris-Paris) 

הזוכה הראשו9 בפרס רומא , (Michallon)למד אצל מישלו9 .  הוריו הרשו לו ללמוד לצייר18223רק ב

אצלו למד לצייר נופי7 , אחר כ> למד שלוש שני7 אצל ויקטור ברט9.  היסטוריבקטגוריה של נו8

לימד את עצמו לצייר . 173העתיק ג7 ציורי נו8 הולנדיי7 מהמאה ה.  קלאסיי7 בסגנו9 פוס9 ולור9

צייר ש7 ע7 אליני .  לשלוש שני182537נסע לאיטליה ב. 18223סקיצות מהטבע והתישב ביער פונטנבלו ב

;1831הציג ציורי יער בסלו9 של . מראה מנארני,  שלח מרומא את ציורו הראשו9 לסלו182739ב. וברט9

א> המשי> לטייל , )Ville-d’Avray(אווריי 'קבע את האטלייה שלו בפריז ובויל ד. 1846;1834;1833

 וה403בשנות ה. בשויי= ובהולנד, באנגליה, כ9 טייל וצייר באיטליה. בצרפת בחברת חברו הקרוב דוביני

התפרס7 כצייר . התעני9 מאד בצילו7 ורכש כמאתיי7 צילומי נו8.  עבד באופ9 קבוע ע7 ציירי ברביזו5039

,  קיבל את אות ליגו9 הכבוד18463ב. ובכספו עזר רבות לחבריו הציירי7 העניי7 יותר, נופי7 ומכר הרבה

א> , א הערי> את  מייההוא ביקר את ציורי רוסו ול.  ניבחר כחבר בועדת השופטי7 של הסלו184839ב

. אימפרסיוניסטי7 כפיסארו ומונה  ראו בו מורה. 1852הערי= את קורבה והיה מיודד ע7 דוביני מאז 

וכיו7 ציורי7 אלה נחשבי7 , קורו צייר ג7 דמויות ופורטרטי7, למרות שהיה ידוע במיוחד כצייר נופי7

 .למודרניי7 ונוזעזי7 עוד יותר מציורי הנופי7 שלו

Courbet, Gustav, 1819-1877, (Ornans-Tour de Peitz) 
, בניגוד לאמני7 אחרי7 לא לקח לו מורה ולא למד בסטודיו.  ושקע בחיי הבוהמה21עבר לפריז בגיל 

173הושפע במיוחד מציירי7 ספרדיי7 וציירי נו8 הולנדיי7 מהמאה ה. אלא למד מהעתקת ציורי7 בלובר

 ביקר במוזיאוני7 של 18473ב. דומייה ובארי, קורו, בר של דקמפח.  צייר את נו8 פונטנבלו18413החל מ.  

וכי ביקור , וכתב מש7 להוריו שהטיול לארצות השפלה היה חיוני להכשרתו כאמ9, אמסטרדא7 והאג

בביקורו צייר את הסוחר וא9 ויסלונח . אחד במוזיאו9 הולנדי שווה לקורס של שלוש שנות לימוד

, בתורו, וכ> הוא הפ>, ותו בפני אספני7 הולנדיי7 שקנו מיצירותיווזה הציג א) שהזמי9 אותו לש7(

ובסטודיו  הלוויה באורנ9כולל , תמונות רבות שלו. 193לגור7 משפיע בהתפתחות הציור ההולנדי במאה ה

עבד פעמי7 רבות . מושפעות מציורי מישתה ותמונות קבוצתיות של רמברנדט ווא9 דר הלסט, האמ9

ו הריאליסטיי7 השפיעו על ציירי ברביזו9 ועזרו לה7 להשתחרר משרידי ביער פונטנבלו וציורי

תפיסת7 הנטורליסטית של ציירי ברביזו9 עזרה לו לגבש את תפיסתו , במקביל. הרומנטיציז7

היה חבר . המשי> לצייר בברביזו9 ע7 רנואר ומונה. למרות שלא היה שיי> אליה7, הריאליסטית

, לאחר כישלו9 הקומונה הוא נאסר ורכושו הוחר7. האמני7 של פריז ונשיא התאחדות 1871בקומונה של 

 . לשווי= וש7 מת בודד18773והוא ברח ב

Daubigny, Charles François, 1817-1978 (Paris-Paris) 
ולמד ) 'שעוני7 וכד(עבד בתחילה כמעטר חפצי7 שוני7 . תלמיד של אביו שהיה צייר בסגנו9 נו8 היסטורי

,  נסע לאיטליה18363ב. כולל יער פונטנבלו,  צייר נופי7 בסביבות פריז18343החל מ. את אמנות התחריט

 סרב לקבל ממנו ציור נו8 1837הסלו9 של . עשה ש7 סקיצות בנו8 והעתיק ברומא ציורי7 של לור9 ופוס9

בינתיי7 מצא עבודה כמשק7 יצירות בלובר ובמקביל יצר הדפסי7 מיצירות לור9 וציירי הנו8 . איטלקי

החל מ. ביניה7 דומייה קורו,  היה קשור לחבורה של ציירי184737החל מ. 173הולנדיי7 מהמאה הה

זכה להכרה ב. 18433ביקר בברביזו9 החל מ.  הוא מצייר ביחד ע7 קורו נופי7 שוני7 ברחבי צרפת18523

( בסירה  צייר בסטודיו שאירג185639החל מ. קיבל מדלית זהב בסלו9, האסי8, כאשר ציור משלו, 18533



 9

Le Botin( , 9ועבד על הסיי)(La Seine 9המאר )(La Marne ואווז )L’Oise .( התיישב באובר)(Auvers-

sur-Oiseוהיה ,  הוזמ9 להיות בחבר השופטי7 של הסלו186839ב. וש7 לימד כמה תלמידי7, 18603 ב

י הנו8 של הדור ידע להערי> את צייר. אחראי לקבלת הציורי7 השנויי7 במחלוקת של פיסארו ומונה

ובי9 ציורי7 שראה , אות7 צייר בגימור מוקפד, הוא עצמו הבחי9 בי9 ציורי7 שהתכוו9 להציג. הצעיר

. האחרוני7 זכו להערכה רבה אצל האימפרסיוניסטי7. אות7 צייר במהירות ובחופשיות, כאטיודי7

18463(קארל דוביני ,  בנו.ש7 התחבר ע7 מונה, נסע להולנד וללונדו9) פרוסיה3צרפת (1970במילחמה של 

 .40א> מת בגיל , זכה למדליה בסלו9, הוא צייר ביער פונטנבלו. היה תלמידו, )1886

Daumier, Honoré, 1808-1879, (Marseille-Valmondois) 
בגלל ) 1832(צייר קריקטורות פוליטיות בעתוני7 וא8 נאסר לששה חודשי7 . 18163הגיע לפריז ב

עודדו אותו להציג  (Bonvin) קורבה ובונווא9 . החל לצייר בבית הסוהר. יפפיל3קריקטורה נגד לואי

א> מיעט , ודקאמפ, דה דיאז, היה חבר של ציירי ברביזו9 וסיגנונו הושפע ממייה. 18533 ו1849בסלו9 של 

, לצד קריקטורות חריפות על בעלי מקצועות חופשיי7, לצייר נופי7 והתמקד בפועלי7 ובעניי העיר

 .מת עיוור בבית שקנה עבורו קורו. ופאי7 ועורכי די9במיוחד ר

Decamps, Gabriel Alexandre, 1803-1860 (Paris-Fontainbleau) 
ש7 ביקר מספר (באסיה הקטנה ובאטליה , במזרח, בצרפת,  טייל בשווי=18273ב. היה תלמיד של בושה

וכמה מה7 התקבלו לסלו9 , י7זכה להצלחה ע7 ציורי האוריינטלי. הושפע מרמברנדט ושארד9). פעמי7

ולכ9 הורחק מהסלו9 לאחר המהפיכה של ) משפחת המלוכה(שימש כצייר של בית אורליא9 . 1831של 

א> , דופרה, קאבאט, הואט, רוב חבריו היו בני גילו). אז עלה לשילטו9 מי שיהיה נפוליאו9 השלישי (1848

דופרה , רוסו,  העצמאיי7 שנוסד על ידי בארי הצטר8 לסלו184739ב. ומייה, בארי, היה ג7 חבר של קורו

א> נשארו מעט ציורי7 שצייר ש7 רוב7 נהרסו מרימו9 ,  גר בפונטנבלו18503החל מ. דומייה ואחרי7

השפיעה ) אימפסטו(טכניקת הציור שלו ע7 צבע עבה ומישחתי . שנזרק לביתו באחת ממרידות הקומונה

 ).שאחר כ> השפיע על וא9 גו>(לי 'במיוחד על דיאז ומונטיצ, על ציירי ברביזו9

Dias de la Peña, Narcisse Virgilio, 1807-1876 (Bordeaux-Menton) 
היה מעטר . איבד רגל בגלל נכישת נחש. במדו9) כה9 דת(גדל אצל פאסטר , 12יתו7 מגיל , ממוצא ספרדי

.  דופרה וקאבאטהתחבר ע7. הושפע מדלקרואה ומדקמפ. כמו טרויו9 ודופרה, בבית חרושת לפורצל9

, 1834א> כ9 התקבל לסלו9 של , 1831לא הצליח להתקבל לסלו9 של . בשנות השלושי7 ביקר בהולנד

החל לבקר . 1859הציג ג7 בסלו9 של ). שצייר כנראה בהשפעת דקאמפ(כאשר שלח סצינה טורקית 

ת בסביבה וג7 צייר את הנופי7 והיערו. 18363נעשה חבר של רוסו והתיישב ש7 ב, 18353בברביזו9 ב

, קורו, התחבר ע7 דומייה. 1837א> פונטנבלו הפ> לנושא עיקרי מאז . סצינות אורינטאליות והיסטוריות

ומאז , כאשר זכה ש7 בפרס,  קיבל הכרה רישמית1844בסלו9 של . לי ורנואר'מונטיצ, בארי, טריו9, מייה

הוא תמ> בחבריו .  כל  המלאימדי פע7 אירג9 לעצמו מכירות של ציוריו והיה מחסל כ> את. הצליח

, באזיל וסיסלי, רנואר,  פגש ליחד ברביזו9 במונה1863ב. כמו רוסו ומייה, הציירי7 הפחות מצליחי7

ש7 הוא ,  הציג בבריסל18723 נסע שוב להולנד וב18703ב. אשר העריכו הצבעוניות החמה של ציוריו

 .וקורו זכו לתואר אבירות של ליאופולד
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Dupré, Jules, 1811-1889 (Nantes-l’Isle Adam) 

במקביל לקח שעורי7 אצל צייר נו8 מישל . 3Oiseמעטר פורצל9 שהתמחה בבית החרושת של אביו ב

(ו9 כרו7 'וקנה לעצמו ציור של ג,  והושפע מאד מקונסטבל18313שהה באנגליה ב). (Dieboltדייבול 

Crome .( 9א> למד עוד , הושפע מדקאמפ וקאבאט. ו8 ציורי נ6מתוכ7 ,  ציורי77באותה שנה הציג בסלו

 18343ב. בי9 היתר של פונטנבלו, צייר רק נופי7). 17מאה (יותר מציורי רויסדאל והובמה ההולנדי7 

1849ע7 רוסו טייל וצייר ביחד עד .  ה7 ביקרו יותר ויותר בברביזו184039ומ, נעשה חבר של טרויו9 ורוסו

הרבה מציוריו החשובי7 של שנות ; ל שהשפיע מאד על יצירת7טיו,  נסעו לפרינאי7 וללאנדס18443ב. 

סרב , שציוריה7 נדחו על ידי הסלו9, לאות הזדהות ע7 חבריו. השישי7 התבססו על רישומי7 שעשה אז

דוביני , ביניה7 דומייה( הוא וחבריו יסדו את קבוצת האי אד7 18473ב. להגיש לסלו9 עבודות משלו

1965ב. הוא אהב ג7 לצייר ביערות קומפיי9.  ל אד7 ש7 עבד רוב הזמ9 לבד עבר לגור באי18503ב). וקורו

(ויקטור , אחיו.  רוסו וקורו קיבלו הזמנה מהנסי> פול דמידו8 לעצב ולעטר חדר אוכל, מייה,  דופרה3

 .היה תלמידו וא8 הוא ביקר לעתי7 קרובות בברביזו9, )181631879

Harpignies, Henri Joseph, 1819-1916 (Valenciennes-Saint Privé, l’Yonne) 
הציג . בגרמניה ובאיטליה, בהולנד,  טייל בבלגיה1848כדי להתחמק מהמהפיכה של . 27החל לצייר בגיל 

ש7 פגש בקורו ,  החל לבקר לעתי7 קרובות באזור פונטנבלו18543החל מ. 1853לראשונה בסלו9 של 

ה זו ניכרת בציורי7 שעשה כששהה שוב השפע. במיוחד מציוריו האיטלקיי7, והושפע ממנו מאד

הוא החל להתרכז יותר בצבעי מי7 והגיע למיומנות ולאיכות וכמה מציורי7 אלה . 18633653באיטליה ב

 .התקבלו לסלו9

Huet, Paul, 1803-1869 (Paris-Paris) 

 התחבר ע7 18223ב. פגש את בוניגגטוSeguin .9)( שנה את נופי האי סגי9 13צייר במש> , תלמיד של גרוס

בי9 הראשוני7 . והפ> לחלק מהתנועה הרומנטית, לאמארטי9 ואחרי7, דיומא, ויקטור הוגו, דלקרואה

 . צייר באופ9 קבוע באזור פונטנבלו1849לאחר . בצרפת לצייר אטמוספרות שונות בחיק הטבע

Jaque, Charles Émil, 1813-1894 (Paris-Paris) 
עבד בעתוני7 מאויירי7 .  בשרות הצבא במש> שש שני7התלמד כחרט תחריטי7 וכקרטוגר8 ועבד

ובאותה שנה הציג ,  הקדיש את עצמו לציור בלבד18453החל מ). 1848עד (ובפריז ) 1836338(בלונדו9 

אהב לצייר מישורי7 ע7 עדרי כבשי7 . וש7 רכש בית, 18493אותו ליווה לברביזו9 ב, חבר של מייה. בסלו9

 .18543עזב את ברביזו9 ב. יה והטכניקה של דיאזהושפע מנושאיו של מי. ורועי7

Michel, George, 1763-1843 (Paris-Paris) 
חבר . שאות7 הוא משק7 בלובר, 173מושפע מאד מציורי נו8 הולנדיי7 מהמאה ה, צייר נו8 ואקוורליסט

 .ול דופרה'אק ושל ז'של שארל ז

Millet, Jean-François, 1814-1875 (Gruchy, Normandie-Barbizon) 
 כמילגאי של העיר 18373הגיע ללמוד בפריז ב. למד אצל צייר פורטרטי7 בשרבורג. ב9 למשפחת איכרי7

רוסו , אק'ז, דיאז,  התידד ע7 טרויו184639ב. כדי להתפרנס צייר פסטלי7 בסגנו9 בושה וואטו. שרבורג

ריז ש7 היתה מגיפת  ברח מפ18493ב.  הזורעשנה לאחר מכ9 צייר את הסקיצה הראשונה של. ודופרה

הנו8 באזור היווה עבורו תגלית מרשימה והוא . חולירע ועבר ע7 משפחתו לפונטנבלו ומש7 לברביזו9
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. מאז והיל> צייר רק נושאי7 כפריי7 מסביבתו). בשנית( התחת9 ש7 18533ב. החליט להשאר בעיירה

נונו הריאליסטי עורר סיג. 1850שהוצג בסלו9 של , המאלמות וצייר את הזורעהוא השלי7 ש7 את 

בהשפעת ,  צייר הרבה נופי18667לאחר . 1857שהוצג בסלו9 של , המקלטותבמיוחד הציור , ביקורת קשה

לכ9 מכר ,  ילדי97מבריאות לקוייה והיה עליו לפרנס משפחה גדולה של , הוא סבל ממחסור בכס8. רוסו

 קיבל מדליה של מקו7 18673וב, וא> בשנות הששי7 המזל החל להאיר ל. את ציוריו בסכומי7 פעוטי7

 . ראשו9 בתערוכה העולמית

Paál, László de, 1846-1879 (Lam, Hungary-Paris) 
, רוסו, מייה, את יצירותת קורבה, בתערוכה העולמית במינכ9, 18693למד בוינה וגילה ב, נולד בהונגריה

 .נסע לפריז ואחר כ> לברביזו9. ודיאז

Rousseau, Théodore, 1812-1867 (Paris-Barbozon) 

" נופי7 הרואייי7" שהיה צייר נו8 שיצג את המעבר מJ. C. Rémond) (למד אצל רמונד , ב9 לחייט

, טייל בנורמנדי.  גילה את יער פונטנבלו18273ב. העתיק ציירי7 הולנדיי7 בלובר". נופי7 מודרניי7"ל

 18313ב. ופרה היה בי9 חבריו הקרובי7ד. דיאז וקאבאט, הואט, בפריז פגש בדקאמפ. ורה'שויי= וחבל הז

יחד ע7 , בברביזו9, 18363ב,  ואחר כ>(Chaille) בשאיי 18333התישב ב, פגש את הואט. התקבל לסלו9

הושפע .  חילק את זמנו בי9 ברביזו9 ופריז18373החל מ. ש7 החל להתרכז בציורי עצי7. דיאז ואליני

.  הכיר את קורו18403ב. וג7 מהנופי7 של קלוד לור9, טו9במיוחד של קונסטבל ובנינג, מציור הנו8 האנגלי

 הוא ודופרה ערכו טיול חשוב ומלא השראה 18443ב. ול דופרה'סנד וז' ורז'ז, התידד ע7 דלקרואה

עד , במש> שני7 ארוכות.  שכר בית בברביזו184739ב. ושנה אחר כ> צייר באי אדא7, לפרינאי7 ולאנדס

.  הצליח להתקבל לסלו9 וזכה במדליה למקו7 הראשו184939א> ב, כל מה ששלח לסלו9 נידחה, 1848

 החל להתפרס7 ולהצליח ולקבל  18503ב. השפיע רבות על דיאז. באותה שנה הפ> לחבר קרוב של מייה

ר השופטי7 " היה יו18673ב.  התקבל כחבר באקדמיה לציור של אמסטרדא185437ב. הזמנות לציורי7

 .בתערוכה העולמית

Troyon, Constant, 1810-1865 (Sèvres-Paris) 

משנת . 1833הציג שלושה ציורי נו8 בסלו9 של . 18243—פגש בדיאז ב.  Sèvresר "עיטר פורצלני7 בביח

ול 'צייר נופי7 שוני7 ברחבי צרפת ע7 ז.  והכיר ש7 את קאבאט ואליני,  צייר הרבה ביער פונטנבלו1840

; 1844בסלו9 של מראות מהיער הציג מספר ציורי7 של .נעשה חבר של רוסו והתישב בברביזו9, דופרה

הביקורת לא קיבלה את סגנו9 .  מגלי7 השפעה של רוסו ודופרה18433473הנופי7 שלו מ. 1847; 1846

א> בעוד שהואט השתמש בטכניקה זו . אותו למד מהואט, )touches séparé(שלו " הכתמי7 הניפרדי7"

 נסע 19473ב. מה שזכה להערכת האימפרסיוניסטי7, הגמורטריו9 הכניס אותה לציור , רק בסקיצות

 הוזמ9 להשתת8 בחבר השופטי7 18553ב.   ונעשה צייר חיות3de Potter וCuyp להולנד והערי= ש7 את 

  .הוא יע= למונה לצאת לצייר באויר הפתוח. הוא הפ> לצייר מצליח ויקר. בתערוכה העולמית


