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Ο Βίνςεντ βαν Γκογκ (Vincent Willem van Gogh), Ολλανδόσ ηωγράφοσ, 

γεννικθκε ςαν ςιμερα, ςτισ 30 Μαρτίου του 1853 και πζκανε ςτισ 29 

Ιουλίου του 1890. 

Ήταν ζνασ αντιφατικόσ άνδρασ, που ζηθςε τθ ηωι του διχαςμζνοσ 

ανάμεςα ςτθ βακιά του ανάγκθ για να αγαπθκεί και ςτθν υπεροπτικι 

ςυςτολι του, ανάμεςα ςτθ μεκοδικι αυτοκαταςτροφι και ςτθν βακιά 

επίγνωςθ τθσ αξίασ του ωσ καλλιτζχνθ. 

Όςο ηοφςε το ζργο του δεν ςθμείωςε επιτυχία, οφτε ο ίδιοσ 

αναγνωρίςτθκε ωσ καλλιτζχνθσ. Ωςτόςο μετά το κάνατο του, θ φιμθ 

του διαδόκθκε πολφ γριγορα και ςιμερα κεωρείται ωσ ζνασ από τουσ 

πιο ςθμαντικοφσ ηωγράφουσ όλων των εποχϊν. 

Αν κυμάςτε και ςε μια ‘ψθφοφορία’ ςτο blog, θ πλειοψθφία από εςάσ 
τον είχε επιλζξει ωσ τον πιο αγαπθμζνο ηωγράφο.. 
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Ο βαν Γκόγκ υπιρξε δφςκολοσ και αντικοινωνικόσ ωσ ζφθβοσ, από πολφ 

νωρίσ παρουςίαςε τάςεισ μελαγχολίασ και ψυχολογικά 

προβλιματα. Όταν ζγινε 16 ετϊν, ο Βίνςεντ βαν Γκογκ ζπρεπε να 

αποφαςίςει τι επάγγελμα κα ακολουκοφςε. 

                        
Ο ίδιοσ δεν αιςκανόταν κάποια ιδιαίτερθ κλίςθ για κάποια 
ςυγκεκριμζνθ καριζρα, θ οικογζνεια του ιταν μεγάλθ (ιταν ο 
πρωτότοκοσ από τα ςυνολικά οκτϊ παιδιά τθσ οικογζνειάσ του, γιοσ του 
πάςτορα Θεόδωρου βαν Γκογκ) και χρειάηονταν οικονομικι βοικεια.  
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Έχοντασ ιδθ καταπιαςτεί χωρίσ επιτυχία με αρκετά επαγγζλματα, 
αςχολικθκε για ζνα διάςτθμα με το εμπόριο ζργων τζχνθσ. Το 1873 θ 
εταιρεία τον μετακζτει ςτο Λονδίνο και ζπειτα ςτο Παρίςι. Εκείνθ τθ 
περίοδο, ενδιαφζρεται ζντονα για τθ κρθςκεία (προφανϊσ 
επθρεαςμζνοσ από το πατζρα του). Όταν απολφεται από τθν δουλειά 
του, επιςτρζφει ςτο Άμςτερνταμ για να ςπουδάηει κεολογία. Γίνεται 
ιεροκιρυκασ ςτο Βζλγιο, όπου κθρφττει για περίπου ζξι μινεσ. Εκείνθ 
τθν εποχι αρχίηει να ςχεδιάηει μικρά ζργα και αποφαςίηει να αςχολθκεί 
με τθ τζχνθ. 

                            
Τα πρϊτα του μακιματα ηωγραφικισ τα παρακολουκεί ςε θλικία 27 
ετϊν. 
Σφντομα ζρχεται ςε ριξθ με το δάςκαλο του Anton Mauve. Τα επόμενα 
χρόνια δθμιουργεί ζργα κυρίωσ επθρεαςμζνα από τθ ηωγραφικι του 
Jean-François Millet  ενϊ ταξιδεφει ςτθν ολλανδικι επαρχία 
ηωγραφίηοντασ κζματα που εμπνζεται από αυτι. Το χειμϊνα του 1885, 
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παρακολουκεί μακιματα ςτθν Ακαδθμία τθσ Αντβζρπθσ, τα οποία όμωσ 
διακόπτονται πολφ ςφντομα αφοφ αποβάλλεται από τον κακθγθτι τθσ 
ακαδθμίασ Eugene Siberdt. 

                       

Ο βαν Γκογκ ζρχεται ςε επαφι με τθν ιαπωνικι τζχνθ, από τθν οποία 

δανείηεται ςτοιχεία. Κάποιεσ από τισ προςωπογραφίεσ του, 

περιλαμβάνουν ςε δεφτερο πλάνο κάποιο ζργο ιαπωνικισ 

τζχνθσ. Επιςκζπτεται το Παρίςι όπου ηει με τον αδελφό του ςτθν 

περιοχι τθσ Μονμάρτθσ. Εκεί ζρχεται ςε επαφι με τουσ ιμπρεςιονιςτζσ 

Ε. Ντεγκά, Καμίλ Πιςαρό, Πωλ Γκωγκζν και Τουλοφη 

Λωτρζκ. Επθρεάηεται από το κίνθμα του ιμπρεςιονιςμοφ και ειδικότερα 

ςε ότι αφορά τθ χριςθ του χρϊματοσ. Ο βαν Γκογκ χρθςιμοποίθςε 

ςυχνά τεχνικζσ των ιμπρεςιονιςτϊν αλλά διαμόρφωςε παράλλθλα και 

ζνα προςωπικό φφοσ, το οποίο διακρίνεται από τθν χριςθ 

ςυμπλθρωματικϊν χρωμάτων που οι ιμπρεςιονιςτζσ αποφεφγουν. 
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Έπειτα επιςκζπτεται τθ νότια Γαλλία, όπου εμπνζεται από το τοπίο και 
τθν αγροτικι ηωι των κατοίκων, κζματα τα οποία προςπακεί να 
αποδϊςει ςτθ ηωγραφικι του. Κατά το διάςτθμα τθσ παραμονισ του 
ςτθν Αρλ, δζχεται τθν επίςκεψθ του ηωγράφου Γκωγκζν. Ωςτόςο, μετά 
από λίγουσ μινεσ, οι δφο τουσ διαφωνοφν ζντονα και λόγω τθσ 
αςτακοφσ ψυχικισ του υγείασ, ο βαν Γκογκ κόβει μζροσ του αριςτεροφ 
του αυτιοφ καταλιγοντασ ςτο νοςοκομείο τθσ περιοχισ. 

                             
Ο βαν Γκογκ ποφλθςε μόνο ζναν πίνακα, το Κόκκινο αμπέλι, μόλισ 4 
μινεσ πριν το κάνατό του. 
Παρ' όλα αυτά, και παρόλθ τθν απόρριψθ που ςυνεχϊσ ηοφςε μθ 
μπορϊντασ να πουλιςει τουσ πίνακεσ του, ηϊντασ ςτο μεγαλφτερο 
τμιμα τθσ ενιλικθσ ηωισ του από τθ βοικεια του αδερφοφ του, 
παριγαγε ζναν απίςτευτο αρικμό αριςτουργθμάτων μζςα ςτα 
τελευταία 8 περίπου χρόνια τθσ ηωισ του, που είναι και τα χρόνια ςτα 
οποία ανζπτυξε το ταλζντο του.  
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Τον Ιοφλιο του 1890, ο βαν Γκογκ εμφανίηει ςυμπτϊματα ζντονθσ 
κατάκλιψθσ και τελικά αυτοπυροβολείται ςτο ςτικοσ ςτισ 27 
Ιουλίου, ενϊ πεκαίνει δφο θμζρεσ αργότερα. 

 


