
VIDA I OBRA DE “  VINCENT VAN
GOGH”

1. Quin any va néixer?

2. Quin any va morir?

3. Quina edat tenia quan va morir?

4. A quin segle va viure?

5. Com es deien el poble i el país on va néixer?

6. Com es deien el poble i el país on va morir?

7. Què li agradava, a Vincent van Gogh quan era petit?

8. Què deien d’ell els seus mestres?

9. Quin tipus de pintor va ser (estil pictòric)?

10.  De què va treballar Van Gogh abans de convertir-se en pintor?

11.  A on va fer de predicador i va ajudar molt a la gent?

12.  Amb quins pintors impressionistes es va relacionar?

13.  Quines tècniques pictòriques va aprendre dels pintors impressionistes?

14.  De quin pintor impressionista es va fer molt amic?

15.  Com es deia el germà de Vincent van Gogh?

16.  De quina manera el seu germà el va ajudar al llarg de la seva vida?

17.  En quines acadèmies d’art va estudiar Vincent van Gogh?

18.  Quin art, estampes i gravats el van marcar en la seva pintura?

19.  Quan va arribar Van Gogh a París?

20.  Amb quin gran pintor francès va estudiar a París?

21.  Cap  a on va anar Vincent van Gogh quan va deixar París?

22.  Quants quadres va pintar mentre va estar els dos anys a París?

23.  A quin poblet al sud de França va viure Vincent van Gogh?

24.  Com són els quadres de la seva primera època?



25.  Quin quadre cal destacar d’aquesta primera època de Van Gogh?

26.  Com va pintar els quadres durant la seva segona època?

27.  Quins temes va pintar Van Gogh en els seus quadres? (resposta esglaonada)

28.  Digues el nom de tres autoretrats que va pintar Vincent van Gogh?

29.  Com es diu el  cinquè    quadre més car de la història de l’art i per quants milions de
dòlars es va subhastar?

30.Digues el nom de dos retrats dels que va pintar?

31.  Digues el nom de dos quadres amb flors que va pintar?

32.Com es diu el vuitè   quadre més car de la història de l’art i per quants milions de dòlars
es va subhastar?

33.  Digues el nom de dos paisatges dels que va pintar?

34.  Digues el nom d’un quadre seu on surti el mar: 

35.  Digues el nom d’un quadre on surt la casa on Van Gogh va viure al sud de França:

36.  Digues el nom d’un quadre on es veu una habitació molt famosa que ell va pintar al sud
de França:

37.  Digues el nom del quadre on es veu un objecte quotidià que ell feia servir molt:

38.  Digues el nom de dos quadres de Van Gogh on surti pintada la nit:

39.  De quins pintors famosos Van Gogh va fer unes versions molt personals? 

40.  Digues el nom de dos quadres de Van Gogh, que siguin versions d’altres pintors:

41.  Què li va passar a Vincent van Gogh quan estava a Arles, al sud de França?

42.  Van ser sempre amics Vincent van Gogh i Paul Gauguin (resposta després de veure la
pel·lícula sobre Vincent van Gogh)? Per què creus tu que van discutir?

43.  A quina localitat, al nord-oest de París va viure Vincent van Gogh després de deixar el
sud de França?

44.  Com es deia el doctor que  Van Gogh va conèixer en aquesta localitat i que era un gran
amant de la pintura i de l’art?

45.  Com es diu el  segon    quadre més car de la història de l’art i per quants milions de
dòlars es va subhastar? 

46.  Quants quadres va vendre Van Gogh en vida?

47.  Com es diu l’únic quadre que Vincent van Gogh va vendre en vida i per quants francs
de l’època el va vendre?



48.  Sobre quins estils i grups pictòrics van influir les idees i la manera de pintar de Vincent
van Gogh?

49.  Què va dir el pintor neo-impressionista o puntillista Camille Pissarro sobre Van Gogh?

50.  Quants dibuixos i  quadres va deixar  pintats  Vincent  van Gogh quan va morir  l’any
1890?

51.  Segons tu, quins són els colors que destaquen més en els quadres que Van Gogh va
pintar durant la segona època?

52.  Digues  el nom del quadre que més t’hagi agradat d’aquesta presentació i  descriu-lo
breument:

53.  Sabries explicar que és un autoretrat?

54.  Sabries explicar que és un retrat?

55.  Sabries explicar quines diferències hi ha entre ambdós?

56.  Sabries explicar què és un paisatge?

57.  Sabries explicar què és una “natura-morta”?

58.  T’ha agradat aquesta presentació sobre la vida i l’obra de Vincent van Gogh? Per què?

  Fes el teu autoretrat dins d’aquest marc.


