
VAN GOGH: Biografia

Vicent van Gogh va nèixer el  30 de març de
1853, en Groot-Zundert, un poble del  sud de
Holanda,  Era  el  major  dels  fills  del  pastor
protestant Theodorus van Gogh (1822-1885) i
Ana Cornelia Carbentus (1819-1907. 
Als  16  anys  va  començar  a  treballar  en  la
galeria.  Van  Gogh  va  perdre  el  seu  lloc  en
Goupil a començaments de 1876. 

Posteriorment   va  exercir  com  ajudant  d’un
professor  en  Anglaterra;  però  la  falta   de
doblers el  va fer tornar Holanda a finals del

mateix any. Llavors va decidir seguir les passes del seu pare i convertir-se
en capellà.  Però també fracassà.

Se’n  va  anar  a  París  (1886-88)  per  pintar  ,  on  conegué  P.Gauguin,
E.Bernard i alguns impressionistes..  Inadaptat i fracassat en tots els

ambients, els símptomes de la seva malaltia mental s'aguditzaren. 
Això  provocà  que,  en  una  rauxa  que  el  portà  a  tallar-se  una  orella,
Gauguin  l'abandonés  després  de  passar  amb  ell  dos  mesos.  Sempre
protegit  pel  seu  germà  Theo,  amb  qui  mantingué  una  intensa



correspondència,  ingressà  en  un  hospital  psiquiàtric  prop  de  Sant
Romieg  (1889).  Poc  després  d'arribar  a  Auvers-sur-Oise  (1890)  se
suïcidà, nomes tenia 37 anys.

La seva obra: 
L'obra de Vincent van Gogh evoluciona des d'un inici realista fins a una
forma  de  l'impressionisme que  assentarà  les  bases  del  corrent
expressionista.  La  seva  obra  reflecteix  l'estat  d'ànim  angoixat  de
l'artista, especialment els darrers anys de la seva vida              



Els estils de Van Gogh

 Realisme, durant els primers anys

 Impressionisme (1886-1887)



 Postimpressionisme (1887-1988 )

 Expressionisme, durant els anys que la seva  malaltia va fer que
l’ingressessin  en  hospitals  psiquiàtrics  on  segui  pintant  1088-
1890)

 



Van  Gogh  és  considerat  el  pioner  de  l’expressionisme  modern  i  també
l’iniciador  de l’individualisme pictòric ja que és impossible situar-lo dins de
un moviment, per exemple de l’impressionisme que era l’estil dels pintors de
la seva època.

Entre les seves primeres pintures s’aprecia la influència de Millet i dels
realistes de mitjans del segle passat. Els primers dibuixos de Van Gogh
il·lustren les seves arrels; 
En els dibuixos de paisatges exalten els extensos camps i cels profunds. En
la  seva  obra  sempre  usava  la  perspectiva,  encara  que  en  els  seus  anys
posteriors quan havia desenvolupat un estil amb gran èmfasi, amb  moviment
lineal i grans pinzellades.

L'impressionisme

L'impressionisme s'inicia  i  es  desenvolupa  principalment  a  França  a
finals del segle XIX. Es caracteritza pels següents trets:

 La  preocupació  dels  pintors  impressionistes  pel  tractament  i
plasmació de la llum. 

 En consonància amb els corrents filosòfics positivistes de l'època
i  amb  l'evolució  en  el  camp  de  les  ciències,  els  artistes
impressionistes cerquen la representació vertadera del moment
d'observació. 

 Un mateix tema pot ser representat diverses vegades amb l'única
diferència de matisos d'il·luminació cromàtica. 

 Coneixement i utilització dels principis de la teoria del color.
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L'expressionisme  

El  terme  "expressionisme"  es  pot
utilitzar en dos sentits:

 Per  referir-se  a  la  tendència
d’alguns  artistes,  en  qualsevol
període  de  la  història,  a
distorsionar  i  exagerar
deliberadament  les  formes  per
tal  de  posar  èmfasi  en  els
continguts. 

 Per  referir-se  a  un  període
determinat de la història de l’art
alemany de principis del s. XX. En
aquest  sentit  podem  definir  "
l’Expressionisme alemany" com un
moviment que té el seu origen en
el  tractament  revolucionari  del
color i de la forma característics
de Gauguin i de  Van Gogh i en la
influència  del  pintor  E.  Munch a
Alemanya                                  El crit. Munch

 El seu ideal formal era l’art primitiu. 

 Pintaven  amb  pinzellades  gruixudes  i  ràpides,  de  visió  molt
descuidada, com si no tinguessin tècnica. Traçaven contorns molt
angulosos,  en  part  degut  a  la  influència  dels  procediments
característics del gravat sobre fusta, que els pintors del grup van
recuperar com a tècnica de la tradició popular alemanya. Pintaven
motius sense cap transcendència: el taller del pintor, sortides al
camp i escenes de bany en la natura, escenes de prostíbul

http://www.edu365.cat/batxillerat/art/cubisme/antecedents_cub.htm#primitius
http://www.edu365.cat/batxillerat/art/fauvisme/antecedents_fau.htm#van_gogh


Tècniques

En  Van  Gogh  usava  les  pintures
sense  dissoldre,  amb pinzellades
gran.  Aquest  estil   s’anomena
empastat 

També va usar la tècniques
del  puntillisme  ,  petites
pinzellades  amb  puntets,
si  les  pintures  es  miren
d’enfora  els  colors  es
mesclen i tenen uns colors
més vius.

L’ús  del  colors  arbitràriament  per  poder
expressar  amb més  força.  Les pinzellades
cada vegada eren més enèrgiques. 



Usava l’oli, però també  va fer
aquarel·les. 

Temes 

 Autoretrats : en va pintat més quaranta.

 Paisatges passant per diferents estils, impressionista, puntillisme
i expressionista. 



 Natures mortes com Els girasols

 Retrats

 Cases, esglésies, estances....
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