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Vincent Van Gogh

Holenderski malarz.
Urodzony w 1853r.
w Zunder. Zmarł w
1890 r. w Auverssur-Oise. Jego
pełne dramatyzmu i
krótkie życie
zostało nie raz
udokumentowane
przez pisarzy

i filmowców. Dziś
nazywany
usposobieniem
nieszczęśliwego
malarza.
Niezrozumiany za
życia, Van Gogh
doceniony został
dopiero po śmierci,
wywierając

znaczący wpływ na
ekspresjonistów
oraz fowistów.

PARTNER

Lata prób

Van Gogh zaczął
początkowego
uczyć się
okresu jest obraz
malarstwa dopiero "Jedzący kartofle".
w 1880r. Cała jego
niesamowita
twórczość trwała 10
lat. Pierwsze pięć
były wyłącznie
czasem prób,lecz
kolejne odznaczały
się genialną
twórczością.
Dziełem z tego
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Arles

Dużo ciepłych kolorów, kwiatów, słońca Okrutne
i lawendy
odwiedziny
Niezwykle
urokliwe
miasteczko na
Południu Francji,
w którym Van
Gogh
namalował
najwięcej
pięknych
obrazów.
Między innymi
,,Słoneczniki".

To również w
Arles odwiedził
go przyjaciel
Gauguin, z
którym się
pokłócił i odciął
sobie kawałek
ucha. Wtedy
trafił do szpitala
i ujawniono u
niego chorobę
psychiczną.

Paul Gauguin

Aleksandra L
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Paryż, a Arles.

Montmartre- dzielnica artystów.
Zanim
artystów Paryż i
przeprowadził
przeprowadził
się do Arles,
się akurat do
Van Gogh dwa Arles?
lata mieszkał w
Paryżu, gdzie
miał okazję
zetknąć się z
prawdziwą historią
malarstwa.
Zamieszkał w
dzielnicy- Montmartrezwanej dzielnicą
artystów. Dlaczego
porzucił tak
popularny wśród

Aleksandra L.Vincent Van Gogh

Dlaczego nie
Paryż?
,,Chciałbym
obraz o którym
mieć możliwość marzył.
stworzenia
pewnego dnia
obrazu, który
miałby odrobinę
świeżości,
młodości, mojej
właściwej
młodości, którą
utraciłem”.powiedział. Być
może chciał
namalować w
Paryżu jeden
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30 lipca 1890 roku

Słynne obrazy

Również
podczas pobytu
w szpitalu nie
tracił
inspiracji.Tam
też powstają
słynne obrazy:
,,z cytrusami
drzewami
oliwnymi i
polami
uprawnymi" , a
także słynna
,,Gwiaździsta
noc."

Śmierć

Niedługo po
Zostaje
opuszczeniu
pochowany
szpitala
nazajutrz 30
psychiatrycznegolipca 1890 roku
Van Gogh
na Północy
popełnia
Francji w
samobójstwo,
miejscowości
umiera od rany Auvers-surpostrzałowej w Oise.
brzuch.

Vincent van Gogh Aleksandra L.

