
 
Nauka i Kultura to nie bzdura. 

 

 

Sądzę, że masz i chęci, i talent. Większy, niż sądzisz ale 

mniejszy, niż pragniesz. Ale takich co mają i chęci, i talent 

jest wielu, a mimo to większość z nich nigdy do niczego nie 

dochodzi. To tylko punkt wyjścia, by cokolwiek w życiu 

zrobić. Wrodzony talent jest jak siła dla sportowca. Można 

urodzić się z większymi lub mniejszymi zdolnościami.  

Carlos Ruiz Zafón - Gra anioła  

 

Van Gogh zaczął malować 

dopiero w wieku 27 lat. 

https://lubimyczytac.pl/autor/24023/carlos-ruiz-zafon
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/47679/gra-aniola


Tak, jak malował pan van Gogh i film 

„Twój Vincent” 

 

Dobrze jest obejrzeć ten niezwykły film 

https://www.youtube.com/watch?v=eEl-jwIcR9s 

zwiastun: https://vod.pl/filmy/twoj-vincent-caly-film-

online/6xszgh5 

 

Czytaj więcej na 

https://film.interia.pl/zwiastuny/video,vId,2379733#utm_source=

paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox 

 

Pierwszy w historii kina ręcznie malowany film animowany 

"Twój Vincent" w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana. 

Twórcy wykonali ten film taką samą techniką, jaką van Gogh 
stosował, malując obrazy olejne. 65 tys. klatek, składających się 
na animację, namalował zespół złożony ze 125 malarzy. Zajęło 
im to 2 lata.  

Tragiczna historia życia i śmierci jednego z najsłynniejszych 
malarzy wszech czasów – Vincenta van Gogha opowiedziana 
poprzez jego znakomite dzieła. "Twój Vincent" to pierwsza na 
świecie pełnometrażowa animacja malarska. "Twój Vincent" 
opowiada właśnie tę historię, odkrywa okoliczności tajemniczej 
śmierci artysty. Czy na pewno popełnił samobójstwo? Co się 
wydarzyło przez 6 tygodni od ostatniego listu van Gogha, w 
którym pisał, że czuje się dobrze i jest zupełnie spokojny? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eEl-jwIcR9s
https://vod.pl/filmy/twoj-vincent-caly-film-online/6xszgh5
https://vod.pl/filmy/twoj-vincent-caly-film-online/6xszgh5
https://film.interia.pl/zwiastuny/video,vId,2379733#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
https://film.interia.pl/zwiastuny/video,vId,2379733#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox


Obrazy z filmu "Twój Vincent"  

Pracowało nad nimi przez 2 lata 125 malarzy z 15 krajów. 
 

 

 

 

 

 

Materiały prasowe) https://film.wp.pl/muzyka-do-twojego-vincenta-niedlugo-dostepna-

w-sprzedazy-posluchaj-utworu-do-filmu-6171381294839425a 
 

https://kultura.onet.pl/film/wiadomosci/obrazy-z-filmu-twoj-vincent-w-muzeum-
gornoslaskim/ctcrjrm 

https://tv.pl.canalplus.com/film-twoj-vincent_47907 

 

 

https://film.wp.pl/muzyka-do-twojego-vincenta-niedlugo-dostepna-w-sprzedazy-posluchaj-utworu-do-filmu-6171381294839425a
https://film.wp.pl/muzyka-do-twojego-vincenta-niedlugo-dostepna-w-sprzedazy-posluchaj-utworu-do-filmu-6171381294839425a
https://kultura.onet.pl/film/wiadomosci/obrazy-z-filmu-twoj-vincent-w-muzeum-gornoslaskim/ctcrjrm
https://kultura.onet.pl/film/wiadomosci/obrazy-z-filmu-twoj-vincent-w-muzeum-gornoslaskim/ctcrjrm
https://tv.pl.canalplus.com/film-twoj-vincent_47907


Jedzący kartofle- - pierwsze 

wielkie dzieło artysty 

 

 
Van Gogh Museum 

Google Arts & Culture 

 

Obraz Jedzący kartofle jest całkowicie własnym, stworzonym w 

samotności i izolacji dziełem Vincenta van Gogha, 

najważniejszym w pierwszym okresie jego twórczości, 

stanowiącym podsumowanie pracy pierwszych pięciu lat. 

Namalowany grubymi pociągnięciami pędzla i przy użyciu 

ciemnych, ziemistych barw jest pierwszym arcydziełem artysty. 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jedz%C4%85cy_kartofle 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jedz%C4%85cy_kartofle


11 obrazów "Słoneczniki" van Gogha 

  

Słoneczniki Vincent Van Gogh 

https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82oneczniki_(obrazy_Vincenta_van_Gogha)#/media/Plik:Van_G

ogh_Twelve_Sunflowers.jpg 

 

Van Gogh "Rzeka Oise w Auvers" 
 

 
 

Van Gogh "Rzeka Oise w Auvers", 1890 

"Rzeka Oise w Auvers" ("The Oise at Auvers") to akwarela powstała w 1890 r. - w 
czasie, gdy artysta przebywał w tytułowym miasteczku. Obraz został namalowany dwa 
miesiące przed samobójstwem Van Gogha. W Auvers znajduje się grób malarza. 

Drastyczna zmiana koloru dzieła z jasnoróżowego na brązowy wynika z faktu, że Van 
Gogha nie było stać na dobrej jakości pigmenty. Farby, z których korzystał, straciły 
nasycenie na przestrzeni lat.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82oneczniki_(obrazy_Vincenta_van_Gogha)#/media/Plik:Van_Gogh_Twelve_Sunflowers.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82oneczniki_(obrazy_Vincenta_van_Gogha)#/media/Plik:Van_Gogh_Twelve_Sunflowers.jpg


Czaszka z palącym się papierosem 

 

 

 
Van Gogh Museum / Google Arts & Culture 

Czaszka z palącym się papierosem – obraz Vincenta van Gogha  

namalowany na przełomie 1885/1886 podczas pobytu artysty w Antwerpii.  

 

 
 

 



 

Pokój van Gogha do wynajęcia 

Z okazji wystawy dzieł malarza w Instytucie Sztuki w Chicago, odtworzono słynny pokój 

artysty uwieczniony na trzech niemal identycznych obrazach pt. „Pokój van Gogha w 

Arles”.  Co więcej tę najsłynniejszą w historii sztuki sypialnię można było wynająć na 

popularnej platformie Airbnb, a nocleg kosztował tylko 10 dolarów. Zadbano o 

zachowanie wszystkich charakterystycznych dla przestrzeni szczegółów: intensywne 

kolory, te same dodatki, a nawet słomkowy kapelusz malarza wisiał tam dokładnie tak, 

jak na obrazie. Ci, którym udało się zarezerwować pokój, mogli poczuć się tak, jakby 

naprawdę mieszkali u van Gogha.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 faktów z życia van Gogha, o których 

mogliście nie wiedzieć 

https://www.empik.com/empikultura/10-faktow-z-zycia-van-gogha-o-

ktorych-mogliscie-nie-wiedziec,15208,a 

Ciekawostki o Wincencie van Goghu 

https://ciekawostki.online/ciekawostki/49/o-vincencie-van-goghu/ 

Przeczytaj też:  

https://niezlasztuka.net/o-sztuce/vincent-van-gogh-artysta-o-wielu-

twarzach/ 

https://www.empik.com/empikultura/10-faktow-z-zycia-van-gogha-o-ktorych-mogliscie-nie-wiedziec,15208,a
https://www.empik.com/empikultura/10-faktow-z-zycia-van-gogha-o-ktorych-mogliscie-nie-wiedziec,15208,a
https://ciekawostki.online/ciekawostki/49/o-vincencie-van-goghu/
https://niezlasztuka.net/o-sztuce/vincent-van-gogh-artysta-o-wielu-twarzach/
https://niezlasztuka.net/o-sztuce/vincent-van-gogh-artysta-o-wielu-twarzach/


Dlaczego Vincenty obciął sobie ucho ? 

 

Autoportret z zabandażowanym uchem  

 Vincenty van Gogh- styczeń 1889  

 

Autoportret z zabandażowanym uchem i fajką 

 Vincenty van Gogh - styczeń 1889  

 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

 


