


Vincent van Gogh naceu na localidade de Zundert, preto de Breda, na provincia
do Brabante Setentrional, nos Países Baixos. Fillo dun austero e humilde pastor
protestante neerlandés chamado Theodorus van Gogh e da súa muller Anna
Cornelia, Vincent recibiu o mesmo nome que lle puxeran a un irmán que
nacera morto exactamente un ano antes. O 1 de Maio de 1857 naceu o seu
irmán Theo e amais tiveron outros catro irmáns: Cornelius Vincent, Elisabetha
Huberta, Anna Cornelia e Wilhelmina Jacoba.

https://gl.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos


Durante a infancia acudiu á escola de xeito descontinuo e irregular, pois os seus pais
enviárono a diferentes internados. O primeiro foi en Zevenbergen en 1864, onde
estudou France e alemán. Dous anos despois matriculouse no Instituto Hannik
(Tilburg) onde permaneceu ata deixar os estudos de xeito definitivo aos 15 anos. Alí
xurdiu a súa afección pola pintura, aínda que durante o resto da súa vida presumiría de
ser autodidacta.
Sobre a súa infancia, Vincent van Gogh comentou: «A miña mocidade foi triste, fría e
estéril.»



Xa desde moi novo tivo inclinación cara ao debuxo e o seu primeiro traballo foi nunha

empresa de marchantes de arte, viaxando entre A Haia, Londres e París. Despois

ensinou durante un tempo en Inglaterra, en Isleworth e Ramsgate. Máis tarde

converteuse en pastor protestante e en 1879, á idade de 26 anos, marchou como

misioneiro a unha rexión mineira de Bélxica, onde comezou a debuxar á xente da

comunidade local. En 1885 pintou a súa primeira grande obra Os comedores de

patacas; nese momento a súa paleta compoñíase de tons sombríos de terra.

https://gl.wikipedia.org/wiki/Os_comedores_de_patacas_(cadro)




A luz de cores vivas pola que é coñecido xurdiu en obras posteriores, caindo se trasladou

ao sur de Francia conseguindo a plenitude durante a súa estadias en Arles en 1888. Malia

a calidade da súa obra, esta só foi recoñecida logo da súa morte e hoxe é considerado un

dos grandes mestres da pintura. Tivo unha grande influencia na arte do século XX,

especialmente entre os fauvistas e os expresionistas alemáns. A súa arte foi seguida por

Derian, Vlaminck e Van Dongen.



Sufriu frecuentes brotes dunha enfermidade mental ao longo da súa vida, o que o

levou a se producde bala que acabou coa súa vida á idade de 37 anos. Malia que

existe unha tendencia xeral a especular que a enfermidade mental influíse na súa

pintura, o crítico de arte Robert ir unha ferida Hughes cre que as obras do artista

están executadas cun completo control.

Outra das sùas obras máis importantes es Xerra con doce xirasoles (1888).




