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ANOTACE 

Bakalářská práce se zaměří na popis vývoje malířské techniky a proměn barevnosti v 

dílech Vincenta Van Gogha. Ve své práci se pokusím ve zkratce ozřejmit situaci v oblasti 

malířství druhé poloviny 19. století a vlivů soudobých stylů umění, ale i starších slohových 

období na Van Goghovu tvorbu. Podrobněji se budu věnovat Van Goghově zdrojům 

inspirace a jeho postupně se formujícím uměleckým názorům, které lze sledovat především 

v jeho dopisech bratru Theovi a přátelům. Práce bude sledovat proměny v technice a 

barevnosti Van Goghových obrazů a zároveň představí typické příklady jeho tvorby v 

rámci jeho dílčích tvůrčích období. 

 

ANNOTATION 

The bachelor thesis will focus on the description of the development of painting 

technique and color changes in the works of Vincent Van Gogh. In my work I will try to 

briefly clarify the situation in the field of painting of the second half of the 19th century 

and the influences of contemporary art styles, as well as the older stylistic periods of Van 

Gogh's work. This work will present a detailed view of Van Gogh's sources of inspiration 

and his progressive artistic views, which can be seen primarily in his letters to Brother 

Theo and his friends. The work will follow the changes in the technique and color of Van 

Gogh's paintings and at the same time will introduce typical examples of his work within 

his creative periods. 
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ÚVOD 

 

Ve své bakalářské práci se věnuji rozboru a porovnání techniky a barevnosti na 

obrazech Vincenta Van Gogha a take rozboru vlivu tendencí umění 19. století na tvorbu Van 

Gogha. 

Cílem bakalářské práce je sledování vlivů soudobých uměleckých stylů na tvorbu Van 

Gogha a porovnání vyjádření těchto vlivů i změn skrze jeho díla v jednotlivých životních 

obdobích autora. 

V prvních kapitolách jsou představeny a popsány tendence v malbě v období 19. 

století. Důraz je kladen na druhou polovinu tohoto století a zařazení tvorby Van Gogha do 

jednotlivých uměleckých stylů z pohledů různých autorů. Zdroje informací v těchto 

kapitolách byly čerpány převážné z knih teoretika umění Luďka Nováka a Miroslava 

Lamače, českého výtvarného kritika zaměřujicího se především na moderní umění a estetiku. 

V práci byly odděleně zkoumány tři životní období Vincenta Van Gogha, které byly 

následně porovnávány. Konkrétně se jedná o období rané tvorby, kdy Van Gogh pobýval v 

Holandsku, dále o období od roku 1886, kdy se přestěhoval do Paříže, a pozdní období 

začínající příjezdem do Arles a pobytem na jihu Francie.  

U každého období jsem krátce popsala životní události, reálie týkající se pobytu a 

stěhování Van Gogha v uvedených letech. Informačním zdroje pro kapitoly uvádějící 

životopisné údaje jsem čerpala jak z knih výše zmíněných autorů, tak z francouzského 

vydání dopisů přeloženého Zdeňkem Hlaváčkem a vydaného v roce 1977, ze spojovacích 

textů z tohoto vydání a z knih dalších autorů. 

Ke každému období jsem dále uvedla obrazy Vincenta Van Gogha a popsala techniku, 

která byla pro dané obodbí a jeho tvorbu charakteristická. V těchto kapitolách jsem již hodně 

připojovala vlastní komentáře Van Gogha, které jsou přístupné z jeho dopisů přátelům a 

sourozencům, především bratrovi Theovi.  

V poslední kapitole porovnávám změny, které se v těchto obdobích odehrály v 

barevnosti a technice tvorby Van Gogha. Vycházím zejména z komentářů historiků umění a 

rovněž sleduji změny v názorech na umění Vincenta Van Gogha, které vyjadřoval ve svých 

dopisech.  
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1. MALÍŘSKÝ STYL VINCENTA VAN GOGHA A ZAŘAZENÍ JEHO 

TVORBY Z  HLEDISKA DĚJIN UMĚNÍ 

 

Podle Miroslava Lamače řadíme umění Van Gogha do postimpresionistického směru, 

spolu s Paulem Gauguinem, Georgem Seuratem a Paulem Cézannem. Postimpresionismus 

se vyznačuje mnoha protichůdnými vlastnostmi, i když je dohromady spojován základními 

myšlenkami.1  

Lamač termín postimpresionismus používá jako zavedené označení pro spojení 

tendencí, jejichž základem je snaha o překonání názorových východisek impresionismu. 

V tomto ohledu se Lamač zmiňuje o ideji celku, která byla motivována kritikou 

impresionismu a inspirována koncepci všehomíru. Podle něj se postimpresionismus stal 

východiskem pro nejsilnější impulsy ve vývoji umění dalších desetiletí.2  

Překonání názorových východisek impresionismu spočívalo v nalezení nových 

výrazových prostředků, které se barevností snažily napodobit realitu. S jejich pomocí byly 

vytvářeny obrazy, u nichž je důlejžitější vyjádření lidské ideje než smyslových vjemů. 

Postimpresionismus se tedy vyznačoval hledáním nové syntézy tvaru a myšlenky (která 

podle Lamače chyběla impresionismu), například zobrazením expresivnějších charakteristik 

a znamení lidského osudu, jako na portétech Van Gogha. Malíři tohoto směru ve svých 

dílech zároveň vyjadřovali také kritiku společnosti (např. Henri Tooulouse-Lautrec3 a Edgar 

Degas4), což zmiňuje také Luděk Novák.5,6 

Syntézu tvaru a myšlenky vymezuje Lamač odlišně pro každého malíře. Pro Van 

Gogha se jí stal „celek, který zbýva stvořit”, pro Gauguina je typické spojení s celkem 

přírody a pro Cézanna harmonie se vším bytím.7 Cézanne uvažoval o umění jako o „způsobu 

dát přízvuk věčnosti tomu, co se nám zjevujeˮ (příroda je stále táž, ale co se nám před ní 

                                                 
1 LAMAČ, Miroslav. Myšlenky moderních malířů, 1989, s. 22 
2 LAMAČ, Miroslav. Myšlenky moderních malířů, 1989, s. 22 
3 Henri-Marie-Raymond de Toulouse-Lautrec Monfa nebo také zkráceně Henri de Toulouse-Lautrec 

IPA byl francouzský malíř a grafik, patřící k nejvýznamnějším tvůrcům konce 19. století. 
4 Edgar Degas, francouzský malíř, který byl považován za impresionistu, za něhož se ale sám nikdy 

nepovažoval, i když byl jedním z hlavních iniciátorů impresionistických výstav. 
5 LAMAČ,Miroslav. Myšlenky moderních malířů, 1989, s. 22 
6 NOVÁK, Luděk. Století moderního malířství, s. 47 
7 LAMAČ,Miroslav. Myšlenky moderních malířů, 1989, s. 21 
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zjevuje, není trvalé). Gauguin byl zase ovládán „hledáním absolutního”. Podle něj člověk 

sní a posléze snové výjevy maluje.8 

Protichůdnost charakteristická pro postimpresionistické uvažování se u Van Gogha 

projevovala v jeho způsobu výtvarného vyjádření.9 Lamač charakterizuje dílo Van Gogha 

jako plné vášně a entuziasmu, zároveň s promyšlenou konstrukcí obrazu. „Na rozdíl od 

Cézannova temperamentu a vášně, která byla v tvůrčím procesu jakoby stlačená a 

přeměněná, která doprovázela jeho tvorbu a byla příčinou vnitřního napětí Cézannova díla, 

se expresivita ve Van Goghově díle neustále stupňovala. Vášnivý entuziasmus a touha 

obětovat se pro lidstvo se projevila ve Van Goghově životě zprvu misionářstvím v Borinagi, 

později vedla k mimořádné schopnosti vcítít se v malířské tvorbě do tváří, postav, krajiny a 

věcí. Spolu s touto expresivitou ale jeho dílo ovládá důsledná logika. Van Gogh se řídíl 

intuicí talentu, ale promýšlel také problematiku konstrukce obrazu.”10  

Nesmírně důležitou roli pro zformování vlastního způsobu výtvarného vyjadřovaní 

hrál u Van Gogha impresionismus, jelikož právě během pobytu v Paříži formuloval Van 

Gogh pod vlivem impresionistů vlastní výrazové prostředky. V Paříži Van Gogh došel k 

novému pojetí barevné skvrny impresionistů a neoimpresionistů, spočívající v jeji grafické 

autonomii.11  

Podle Miroslava Lamače je nejtypičtějším projevem Van Goghova rukopisu právě 

nadsazená a zjednodušená barevnost, vyjadřující jeho psychické napětí i prožitek z tvorby. 

Tyto projevy jsou nejsilněji vyjádřeny v pozdních obrazech Van Gogha: ztělesňoval svůj 

zápas o duševní rovnováhu v expresivním zobrazení slunečníc, skal, oblohy a planutí 

hvězd.12 

Luděk Novák z hlediska tématické tendence dále zařazuje Van Gogha ke skupině 

malířů sociálního protestu. Jedná se o proud, který ve své tvorbě vyjadřoval určitou sociální 

kritiku a reakci na dění ve společnosti. Mezi těmito malíři byli impresionisté, symbolisté i 

expresionisté.13 Obzvlášť do tohoto proudu řadí Novák ranou tvorbu Van Gogha, jelikož se 

                                                 
8 LAMAČ,Miroslav. Myšlenky moderních malířů, 1989, s. 21 
9 LAMAČ,Miroslav. Myšlenky moderních malířů, 1989, s. 33 
10 LAMAČ, Miroslav. Myšlenky moderních malířů, 1989, s. 33 
11 LAMAČ, Miroslav. Myšlenky moderních malířů, 1989, s. 35 
12 LAMAČ, Miroslav. Myšlenky moderních malířů, 1989, s. 35 
13 NOVÁK, Luděk. Století moderního malířství, s. 47 
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podle něj jednalo o malbu – svědectví, která nadřazovala obsahové a sociální hledisko tomu 

formálnímu.14 

Podle Nováka dovršil Van Gogh transformaci umělecké formy, kterou začal 

impresionismus, a dospěl k vyšší formě realismu, kterou sám obdivoval u Rembrandta, 

Milleta a Daumiera. Na expresivní a romantickou složku jeho umění poté navázaly 

avantgardní směry.15 

 

 

  

                                                 
14 NOVÁK, Luděk. Století moderního malířství, s. 49 
15 NOVÁK, Luděk. Vincent Van Gogh,1959, s. 36 
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1.2 POKRAČOVATELÉ 

Zájem o díla Van Gogha se začal projevovat až ke konci jeho života. Zpočátku se 

jednalo o zájem spíše úzšího kruhu představitelů avantgardního umění. Ještě na konci 19. 

století bylo dílo Van Gogha málo známé. Větší věhlas začalo získávat až začátkem 20. 

století. V roce 1901 byla uspořádáná Van Goghova výstava v Bernheim galerii16 v Paříži, 

která iniciovala zrod fauvismu, (což dokládají série obrazů a vzpomínky Maurice de 

Vlamincka17,18) a rovněž měla velký vliv na Picassa.  

Tvorbou Van Gogha byli ovlivňěni i další uměleci. Například Henri Matisse,19 jenž 

převzal mnoho podnětů Van Goghovy tvorby, se v poznámkách z roku 190820 zmiňoval o 

tendencích v tvorbě Van Gogha. „Jeho původní myšlenkou byla výstavba obrazu z barevnýh 

ploch. Hledání nejintenzivnějšího barevného počinu – námět je vedlejší. Světlo v jeho 

obrazech nebylo potlačeno, ale vyjádřeno souzvukem zářivých barevných ploch.“21  

Druhá velká výstava Van Gogha se konala v roce 1905, v Stedelijk Museu22 

v Amsterodamu. Tato výstava způsobila ještě větší zájem o Van Goghovo umění, a to již 

v celé Evropě. Následovaly výstavy ve Vídni, Mnichově, Berlíně a řadě dalších měst. V té 

době začal růst počet sběratelů Van Goghových děl, což přispívalo i k rychlému růstu jejich 

hodnoty. Ve stejné době byla publikována korespondence s přáteli a bratem Van Gogha 

Theem,23 která vyvolala velký zájem hlavně kvůli upřímnosti při popisu snahy o vyjádření 

moderní výtvarné myšlenky. Začátkem 20. století se tak stal Van Gogh ztělesněním 

moderního umělce.24 To dokládal také fakt, že představoval velkou inspiraci pro nastupující 

generaci umělecké avantgardy v Česku i Německu. Inspirací byla jak Van Goghova tvorba, 

tak mravní příklad, který byl v jeho korespondenci obsažen.25  

                                                 
16 Jedna z nejstarších galerií v Paříži,otevřena na ul. Rue Laffitte v roce 1863 Alexandrem Bernheimem. 

(Zdroj: wikipedie) 
17 Maurice de Vlaminck, francouzský malíř období fauvismu a kubismu. Také sochař a spisovatel. 
18 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966, s. 72 
19 Henri-Émile-Benoit Matisse byl francouzský malíř, sochař a grafik, proslulý svou prací s barvou a 

svým brilantním kreslířským uměním. Byl hlavní postavou uměleckého směru zvaného fauvismus.  
20 Henri Matisse, Poznámky malíře, 1908 
21 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966, s. 77 
22 Městské muzeum Amsterodam je muzeum moderního a současného umění v Amsterodamu. (Zdroj: 

wikipedie) 
23 Vdova po Theovi, Johanna van Gogh-Bonger, vydala v roce 1914 třídílnou edici dopisů Vincenta 

Theovi. (Zdroj : wikipedie) 
24 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966, s. 76 
25 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966, s. 77 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rue_Laffitte
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Popularita Van Goghova umění se ještě znovu posílila po výstavě George Mathieu 

Představivé umění.26 „Van Gogh tak začal být znovu považován za jednoho z prvních 

umělců, kteří otevřeli cestu umění autonomního světa obrazových forem. Ve svých dílech 

vyjádřil konflikty lidského života, ale také vztah člověka a kosmu, a otevřel tak cestu umění 

dvacátého století.“27  

Velký vliv měla tvorba Van Gogha na vznik tendencí v malířství dvacátého století, 

spojovaných názvem expresionismus. Lamač uvádí, že podle mnohých historiků umění 

může být Van Gogh spolu s Edvardem Munchem,28 Jamesem Ensorem29 a Ferdinandem 

Hodlerem30 označen za expresionistu.31  

Podle Lamače nelze jednoznačně definovat období nebo pojem expresionismu, jelikož 

expresivní složka je součástí každého umění a zahrnuje mnohem více tendencí, než pouze 

fauvismus a kubismus. Za hlavní východisko expresionismu považuje Lamač snahu o 

vyjádření hlubinných tvůrčích sil čověka.32 Jedná se tedy o umělce, kteří mají stejné názory 

na umění i svět, byť nepracují se stejnou výtvarnou metodou.  

 

  

                                                 
26 Georges Mathieu, francouzsky malíř a teoretik umění, člen francouzské akademie krásných umění. 
27 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966, s. 81 
28 Edvard Munch (1863 - 1944) byl norský malíř a grafik, vlivný představitel moderny. 
29 James Ensor (1860 - 1949) byl belgický malíř a grafik, předchůdce expresionismu a surrealismu, člen 

umělecké skupiny Les XX.  
30 Ferdinand Hodler (1853 - 1918) byl švýcarský malíř 19. století. 
31 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966, s. 80 
32 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966, s. 80 
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2. DĚNÍ VE SVĚTĚ UMĚNÍ 19. STOLETÍ 

 

V 19. století došlo v důsledku mnoha společenských, politických33 a průmyslových 

změn i k rozsáhlým změnám ve světě umění. Toto období bylo charakteristické velkou 

nestabilitou a změnami v sociálním statusu obyvatel, industrializací měst, což se mimo jiné 

odrazilo i ve vzniku nových uměleckých směrů. V literatuře se jednalo o přechod od 

romantismu k dekadenci, došlo k vytvoření nových filisofických směrů (Nietzsche, Locke, 

aj.). V architektuře se projevovaly nové styly, měnil se vzhled měst a docházelo k rychlým 

změnám ve společnosti. V dopisech svému kamarádovi, malíři Rappardovi, psal Van Gogh 

o rychle se měnícím stylu staveb: „Vzpomínám si, že ještě jako malý chlapec jsem viděl 

zrovna taková vřesoviště a malé selské usedlosti, tkalcovské stavy a kolovraty, s jakými se 

shlédávam teď na Mauvových a Ter Meulenových kresbách. Část Brabantska, kterou znám, 

se značně změnila obděláváním půdy a průmyslem. Neubráním se určitému smutku.“34 

Nemalý vliv na změny v umění měl i vznik fotografie. Vyvolal jisté obavy o brzký 

zánik malířství a také snahu ukázat ještě něco navíc, než pouze realitu, kterou dokáže 

zachytit fotograf.35   

Pro západní umělecký svět se v 19. století stala nejvýznamnějším místem nových 

tendencí v umění Francie. Přesnějí řečeno Paříž, kde se od 17. století konaly výstavy umění 

Salonu Královské akademie výtvarných umění.36 

Převratnou tendenci ve světě umění představoval vznik impresionismu. 

Impresionismus vycházel z realismu, ale kladl mnohem větší důraz na subjektivní vnímání 

umělce.37  Podle Lamače představoval impresionismus nový začátek a jistý vývojový zlom 

způsobený vyvrcholením tendencí předcházejících století. „Obrat člověka k okolnímu světu 

započatý v renesanci vrcholí právě v impresionismu. Nový přístup k vnímání světa přinesl 

                                                 
33 Během 19. století došlo v Evropě zejména ke střídání občanských vlád s pokusy o návrat k monarchii 

či absolutismu, což bylo provázeno mnohými revolucemi. 
34 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977,  s. 39 
35 BAUER, Alois. Dějiny výtvarného umění, 1998, s. 161 
36 BAUER, Alois. Dějiny výtvarného umění, 1998, s. 156 
37 BAUER, Alois. Dějiny výtvarného umění, 1998, s. 156 
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jména jako Hals,38 Goya,39 Turner,40 Delacroix,41 Corot,42 Constable,43 Courbet.44 

V impresionismu se projevil zlom kontinuity a začátek nové cesty s využitím nových 

výrazových prvků a způsobů, které jsou impresionismem ne-li objeveny, ale daleko silněji 

definovány, než kterékoliv malířské projevy předtím.“45  

Základem impresionismu byla snaha o nejpravdivější pohled a vyjádření reality ve 

vnímání života a jeho následném výtvarném vyjádření. U malířů impresionistů se 

projevovala snaha vytvořit obrazy, které se mohly svým významem i emočním napětím 

vyrovnat obrazům starých mistrů, uměly by ukázat nejrůznější životní situace a přírodní 

děje. Tato snaha vedla impresionisty ke zkoumání a  pozorování skutečnosti, jak přírodní 

krajiny, tak pařížských bulvárů. Impresionismus objevil nová témata a stará témata 

vyjadřoval jinak, pomocí intenzivního dialogu malíře a jím vnímaného prostředí.46  

Primární roli v tvorbě impresionistů hrálo světlo. Vedl k tomu hlavní záměr 

impresionismu, a sice zachytit okamžik a přenést ho do tvorby.47 

V polovině osmdesátých let se také objevil a popularitu získal další směr, 

neoimpresionismus, který byl pojímán zároveň jako praxe a teorie a vstupoval do diskuze 

s impresionismem. Neoimpresionismus se snažil o zesílení světelné a barevné zářivosti 

obrazu. Barevná skvrna v neoimpresionistickém pojetí začala být pojímána jako svébytný 

element obrazu. Tak se zrodilo srovnání sedmi barev spektra se sedmi notami stupnice a 

malířství se začalo zabývat harmonickým či kontrastním uspořádáním barev. Zakladateli 

teorie neoimpresionismu byli Paul Signac48 a George Seurat.49 Technika neoimpresionistů 

byla na rozdíl od impresionistů promyšlená a trvalá. Odmítali míšení na paletě a používali 

pouze čisté barvy.50 

                                                 
38 Frans Hals byl holandský malíř, významný portrétista. 
39 Francisco José de Goya y Lucientes byl španělský malíř a rytec období romantismu. 
40 Joseph Mallord William Turner byl anglický romantický krajinář, jenž bývá pokládán za předchůdce 

impresionismu. 
41 Ferdinand Victor Eugène Delacroix, francouzský malíř období romantismu, významná osobnost 

světového malířství 19. století, kolorista. 
42 Jean-Baptiste Camille Corot byl francouzský malíř, krajinář. 
43 John Constable byl anglický malíř období romantismu. 
44 Gustave Courbet, francouzský malíř, je vůdčí postavou francouzského malířského realismu 19. 

století. 
45 LAMAČ, Miroslav. Myšlenky moderních malířů, 1989, s. 15 
46 LAMAČ, Miroslav. Myšlenky moderních malířů, 1989, s. 15-16 
47 LAMAČ, Miroslav. Myšlenky moderních malířů, 1989, s. 16 
48 Paul Signac (1863 - 1935), francouzský malíř. 
49 George Seurat (1859 - 1891), francouzký malíř.  
50 LAMAČ, Miroslav. Myšlenky moderních malířů, 1989, s. 17 
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2.1  MALÍŘI 19. STOLETÍ 

 

Impresionistický směr se objevil v důsledku výše zmíněných společenských změn 

jako vyjádření nespokojenosti umělců s akademickými tendencemi v malířství, 

neumožňujícími přenést do obrazů subjektivní dojem. Ze začátku se podobně naladění 

umělci setkávali, aby mohli malovat přírodu a zejména si všímali proměny světla, stínů a 

kontrastů. Oblíbenými náměty byli lesy, vodní plochy a hra světla při západu a východu 

slunce, při mlze a rozličném osvětlení. Tato setkání se konala přibližně od roku 1862 a 

účastnili se jich Auguste Renoir,51 Claude Monet,52 Camille Pissarro.53 Zpočátku jejich 

obrazy nebyly publikem příliš přijmány, což se změnilo s pozdějšímí Pařížskými výstavami. 

Za zakladatele impresionismu je považován Claude Monet. Jeho obraz Imprese, 

východ slunce inspiroval a dal vzniknout názvu celé skupiny vystavujících malířů, i když 

původně byl použit v hanlivém smyslu novinářem Louisem Leroyem.54 Při své tvorbě se 

Monet inspiroval dílem Williama Turnera55 a byl uchvácen proměnou a efekty vody a 

světla.56 

Toto nové vidění světa si brzo získalo své příznivce a prosadilo se nejen ve Francii, 

ale i v celé Evropě. 

Vincent Van Gogh se seznámil s impresionisty poté, co se přestěhoval do Paříže. 

V dopisech vyjadřoval svůj obdiv krajinám Claudea Moneta, aktům Edgara Degase a 

obrazům Paula Gauguina: „V Antverpách jsem ani nevěděl, co jsou to impresionisté, teď 

jsem je viděl, a ačkoli mezi ně ještě nechodím, velmi jsem se obdivoval některým jejich 

obrazům.”57  

 Svůj obdiv také vyjadřoval v dopisech přátelům. Ještě než začal pracovat v ateliéru 

spolu s Paulem Gauguinem, byl uchvácen jeho obrazy, o čemž psal v dopise svému 

kamarádovi, malíři Émile Bernardovi.58 „Dobře děláš, že myslíš na Gauguina. Jeho černošky 

                                                 
51 Pierre-Auguste Renoir, známější pouze jako Auguste Renoir, byl francouzský impresionistický malíř. 
52 Claude Oscar Monet byl francouzský impresionistický malíř a grafik. 
53 Camille Pissarro byl francouzský impresionistický malíř. 
54 Louis Leroy byl francouzský malíř, scenárista. Niméně nejvíce známý jako novinář a kritik umění v 

týdeníku Le Charivari. 
55 Joseph Mallord William Turner (1775 - 1853), anglický malíř a krajinář.  
56 BAUER, Alois. Dějiny výtvarného umění, 1998, s. 156 
57 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977,  s. 157 
58 Émile Bernard (1868 - 1941), francouzský malíř, neoimpresionista. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Charivari
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jsou vrchol poezie, všechno, co mu vyjde z ruky, má v sobě cosi nežného, jímavého. Lidé 

ho ještě nechápou a on se velmi trápí tím, že neprodává tak jako jiní skuteční básníci.”59  

Celkově se Van Gogh o impresionistech vyjadřoval kladně i předtím, než se 

s některými představiteli osobně seznámil. Těšil se, že si mezi nimi v Paříži najde nové 

přátele a spojence.60  

S Gauguinem, se kterým později společně bydleli a pracovali v ateliéru na jihu 

Franice, se Van Gogh seznámil v listopadu 1888 díky bratrovi Theovi, který se snažil 

pomáhat Gauguinovi a řadě dalších mladých malířů prodávat jejich práce. Van Gogh k němu 

od první chvíle cítíl sympatie, vážil si ho jako zkušenějšího umělce a nehledě na odlišné 

názory usiloval o vzájemné sblížení.61  

 

2.2  TECHNIKY V MALBĚ 19. STOLETÍ 

 Hlavní změnou v technice malby se v 19. století se stala technika impresionistů. Jejich 

cílem bylo zachytit náladu a dojem z dané chvíle. To bylo možné díky zachycení hry světla 

v atmosféře a pohybu slunce v krajině. Oproti předchozímu realistickému stylu malby, ve 

kterém byl důraz kladen na dokonalé zachycení skutečnosti, museli impresionisté také 

změnit techniku malby. Používali rychlé tahy štětcem a skicovitost, aby mohli rychle 

zachytit okamžik osvětlení apod.62 Zachytit okamžik znamenalo najít obrazový ekvivalent 

barvy světla, která se odráží do oka diváka v závislosti na různých druzích povrchů. U 

impresionistů se tímto ekvivalentem stala barevná skvrna, která umožňovala rychlé 

zobrazení jevů a zároveň dodání světelné zářivosti  do obrazu. Impresionistické barevné 

skvrny zobrazovaly nejen vjem, ale také vyjadřovaly myšlenkovou reflexi a zážitek. Tak se 

stal impresionistický obraz nejen výsledkem reakce na viděné, ale i vyjádřením dojmu, 

pohnutí, vzrušení, což také dalo jméno celému uměleckému směru.63 Jednou z ukázek této 

techniky je právě Monetův obraz Imprese, východ slunce, kde autor zachytil moment 

červeného vycházejícího slunce nízko nad obzorem a jeho odraz ve vlnách.64  

Miroslav Lamač popisuje techniku impresionistů jako zaměření se na zobrazení 

odrazů barevného světla, které odtrhuje zobrazené od hmotného objektu a vytváření 

                                                 
59 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům. 1977,  s. 170 
60 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977,  s. 157 
61 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977,  s. 172 
62 BAUER, Alois. Dějiny výtvarného umění, 1998, s. 159 
63 LAMAČ, Miroslav. Myšlenky moderních malířů, 1989, s. 16 
64 BAUER, Alois. Dějiny výtvarného umění, 1998, s. 159 
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struktury impresí pomocí doteků štětce. Tato sublimační a dematerializující tendence je také 

hlavní pohnutkou impresionismu. Prostřednictvím barevné skvrny se zobrazený okamžik 

mění v novou vizi světa, zobrazenou v nové celistvosti matérie přeměněné v zářivou energii. 

Tento impuls dává vzniknout jak impresionismu, tak i pozdějším uměleckým směrům, které 

na impresionismus, často i kriticky, navazují.“65  

Někteří malíři se pokusili od impresionismu oprostit a pokračovat ve svém osobitém 

uměleckém stylu. Cézanne se kromě barevného zjednodušení pokusil i o zjednodušení 

formální, což se týkalo i motivů jeho tvorby zjednodušených na základní tvary jako válec, 

koule, kužel apod. Tento přístup se později stal východiskem pro vznik kubismu. Paul 

Gauguin se krátce hlásil k impresionismu, nesnažil se však přiblížit barevnost obrazů realitě 

ani pracovat s iluzí prostoru. Později se odklonil spíše směrem k větší barevnosti a pestrosti 

obrazu.66 

V důsledku experimentů Helmholtze, objevů v oblasti optiky a také pod vlivem 

impresionismu se v osmdesátých letech 19. století objevila další  nová technika, při které se 

základním prvkem malby stala tečka nebo barevný bod, které dohromady tvoří celý obraz. 

Šlo o pointilismus nebo neoimpresionismus. Obrazy v tomto stylu mohou být vnímány 

pouze při určitém odstupu, kdy se barevné body smíchají v jednu barvu, následně tvar a 

zobrazené motivy. V dílech zároveň působí kontrast, který je vyvolán na sítnici oka a 

způsobuje proměnlivost vnímané barvy.67  

Technika neoimpresionistů byla promyšlená, používali čisté barvy a na paletě mezi 

sebou spojovali pouze tóny sousedící v barevném kruhu. Cílem rozkládání barev bylo 

dosažení co největší barevné zářivosti. Technika rozkládání barvy zajišťuje dílu všestrannou 

harmoničnost, a to správným rozdělením a vyvážením prvků podle pravidel působení 

kontrastů, odstupňování a záření. Výsledek, k němuž chtěli neoimpresionisté dospět 

užíváním čistých barevných kvalit, dělením a míšením barev v oku diváka, nebyl podmíněn 

nanášením barvy v rovnoměrných tečkách, ale jakýmikoliv formami dotyku štětce, jsou-li 

jasné a velikostně odpovídají formátu obrazu. Z pohledu neoimpresionistů znamenal dotyk 

štětce pouze jednu z nesčetných složek, které tvoří celek obrazu.68  

                                                 
65 LAMAČ, Miroslav. Myšlenky moderních malířů, 1989, s. 16 
66 BAUER, Alois. Dějiny výtvarného umění, 1998, s. 160 
67 BAUER, Alois. Dějiny výtvarného umění, 1998, s. 162 
68 LAMAČ, Miroslav. Myšlenky moderních malířů, 1989, s. 19  



12 

 

Po seznámení s impresionisty v Paříži se Van Gogh začal více zabývat intenzitou 

barev, maloval více barevných studií, zkoumal efekty barevných kontrastů, lomených a 

neutrálních tónů.69 

Výsledkem se stala řada obrazů z pařížského období, které se vyznačovaly barevností 

a světlem, což bylo v tvorbě Van Gogha velkou změnou, zvlášť po předchozím období, kdy 

byl autor zaměřen na černobílé kresby a litografie. Van Gogh neusiloval o to, aby maloval 

jako impresionista. V dopise malíři Horaceovi Mann Levensovi70 psal: „Co jsem viděl 

impresionisty, ujišťuji Vás, že ani Vaše barevnost, ani moje v tom smyslu, k čemu směřuji, 

se neshodují přesně s jejich teoriemi. Nicméně mohu říci, že máme dobré vyhlídky nalézt 

přátele.”71  

 

2.3  VÝSTAVY IMPRESIONISTŮ 

Francie se stala centrem zrodu moderního umění, přechodu od tradiční malby 

k impresionismu a stylům, které vznikly v reakci na impresionismus. 

Prvními výstavami umění určenými pro francouzskou veřejnost byly Salony. 

Nejvýznamnějším byl Pařížský salon, kde se od roku 1673 konaly výstavy členů Královské 

akademie. Důležitým zlomovým bodem pro přechod k modernímu umění se v Paříži stal rok 

1863, kdy byl uspořádán Salon odmítnutých. Byl založen jako reakce odmítnutých malířů, 

kteří nemohli svá díla vystavovat v oficiálním Salonu Akademie výtvarných umění. Do té 

doby představoval Salon pro malíře téměř jedinou možnost, jak vystavit svoje obrazy. 

Musely být ale předtím schváleny porotou. Soukromé galerie se téměř nevyskytovaly.72 

V prvním Salonu odmítnutých bylo vystaveno 1200 děl (z celkem 3000 porotci 

zamítnutých obrazů). Jedním z hlavních bodů výstavy se stal obraz Édouarda Maneta73 

Snídaně v trávě, který díky svému námětu (sedící nahá žena vedle dvou mužů) a pocitu 

přirozenosti, který z obrazu vyzařoval, vyvolal velké pozdvižení. Vystavovali zde i další 

autoři zvučných jmen, na které čekala velká budoucnost, jmenovitě Camille Pissaro, Paul 

Cézanne, Claude Monet a další. Na rozdíl od oficiálního Salonu, kde byly hlavními motivy 

                                                 
69 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977,  s. 157 
70 Horace Mann Levens (1862 - 1936), anglický malíř, s Van Goghem společně studovali na akademii 

v Antverpách. 
71 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977,  s .157 
72 BAUER, Alois. Dějiny výtvarného umění, 1998, s. 156 
73 Édouard Manet byl francouzský malíř. 
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děl dějiny a mytologie, byly v Salonu odmítnutých vystaveny obrazy zobrazující běžný život 

člověka.74 

Impresionisté vzbudili velkou pozornost společnosti a brzy následovaly další výstavy. 

První společná výstava impresionistů se konala v roce 1874 a poslední, v pořadí osmá, v 

roce 1886. Za období největší společné aktivity a maximálního rozmachu impresionismu lze 

považovat sedmdesátá léta 19. století. Od počátku osmdesátých let se začala projevovat 

krize, která vedla k rozpadu umělecké skupiny, i když řada jejích členů pokračovala ve svém 

dosavadním úsilí. Za nejtypičtější představitele impresionismu lze dnes považovat Claudea 

Moneta, Camille Pissara, Alfreda Sisleye.75 Podle Lamače se nejlépe promyšleným a 

výrazovým přesahem impresionismu nejtypičtějším stalo pozdní dílo Claudea Moneta, v 

němž „spojuje přírodu a denní kosmu v jedinečnou barevnou svetělnou vizi.”76 

 

2.4 AUTOINTERPRETACE 

Důležitým nástrojem umožňujícím správné pochopení moderního umění či záměrů 

vedoucích k tvorbě děl jsou vlastní komentáře umělců, kteří dílo vytvořili. Ve své bakalářské 

práci používám komentáře a úryvky z Van Goghových dopisů, kde popisuje záměr, techniku 

díla, případně svoje pocity z daného díla.  

Podle Miroslava Lamače mohou být autointerpretační texty chápany jako paralela k 

samotnému umění. Autointerpretace napomáha sebeuvědomování umělce. Příkladem 

mohou být Delacroixovy deníky nebo zmíněné dopisy Van Gogha. Podle Lamače docházelo 

od poloviny 19. století k prohloubení rozdílů mezi obecným vkusem a tendencemi 

výtvarného umění. Názory umělců začaly být vyjadřovány v písemných publikacích.77 

Popularita autointerpretační teorie se zvyšovala až kolem 19. století. Způsobil ji rozpor 

umění s formami reality, které vnímáme smysly, a který proběhl v 19. až 20. století. Tento 

rozpor vyústil ve vznik autonomního uměleckého světa a odrazil se v rostoucím zájmu o 

autointerpretační teorie. Autointerpretace umělců tak pomáhaly divákům pochopit jejich 

uměleckou tvorbu. Jako příklad uvádí Lamač teorie Vasilije Kandinského,78 které si žádaly 

                                                 
74 BAUER, Alois. Dějiny výtvarného umění, 1998, s. 156 
75 Alfred Sisley byl francouzský impresionistický malíř anglického původu. 
76 LAMAČ, Miroslav. Myšlenky moderních malířů, 1989, s. 17 
77 LAMAČ, Miroslav. Myšlenky moderních malířů, 1989, s. 7 
78 Wassily Kandinský (1866 - 1944), ruský malíř, grafik, teoretik umění, patřil k průkopníkům 

abstraktního malířství. 
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vytvoření nové estetiky moderního umění a nové pedagogické metody pro žáky 

Bauhausu.79,80 

Autointerpretace pomocí vlastních myšlenek umělce pomáhá divákům přiblížit 

umělecké dílo, nicméně vnímání diváků se nemusí s vlastním pohledem umělce shodovat. 

Proto Lamač uvádí, že je teorie umělce spíše součástí fenoménu umění než objektivizujícím 

prostředkem umění.81 Rovněž komentáře z dopisů, které poskytují pouze subjektivní 

interpretaci a vyjadřují pocity Van Gogha při tvorbě jeho děl, neobsahují ustálený systém 

významů.82 

 

 

3. VAN GOGHŮV NÁZOR NA UMĚNÍ 

 

„Neznám lepší definici umění než tuto: Umění je člověk přiřazený k přírodě. Z ní čerpá 

skutečnost i pravdu, ale zároveň ji vtiskuje určitý význam... Vynáší tak na světlo 

drahocennou perlu: lidskou duši.“83 Podle Van Gogha byl skutečným malířem ten, kdo 

maluje tak, jak cítí, ne podle suché analýzy věcí. Malba podle něj vyjadřovala prolomení 

stěny mezi tím, co člověk cítí a co je schopný vyjádřit.84  

Umění Van Gogh vnímal jako činnost, které se má člověk věnovat naplno a neustále 

se v této oblasti vzdělávat. Malíř se má tedy věnovat pouze malbě.85   

Autor nepovažoval za nutné přizpůsobovat se vkusu obchodníků s uměním či názorům 

veřejnosti, což ve svých dopisech několikrát zmiňoval: „Konečně, ať je tomu jakkoli, 

povzbuzujme se vzájemně k práci podle modelu a přimějme jeden druhého, pokud to jde, 

abychom nepracovali podle vkusu obchodníků a běžných zájemců, ale usilovali o 

pravdivost, mužnou sílu, přesnost a poctivost.“86 V jiném dopise určeném malíři Antonu 

Rappardovi87 psal: „Ačkoli jsem ochoten připustit, že lidé nebudou vždycky rozumět tomu, 

                                                 
79 Jedna z nejvýznamnějších škol avantgardního umění, vznikla v r. 1919 ve Výmaru. (Zdroj: 

wikipedie) 
80 LAMAČ, Miroslav. Myšlenky moderních malířů, 1989, s. 7-8 
81 LAMAČ, Miroslav. Myšlenky moderních malířů, 1989, s. 11,13 
82 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966, s. 71 
83 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966, s. 35 
84 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966, s. 35 
85 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977, s. 102 
86 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977, s. 96 
87 Anthon van Rappard (1858 - 1892), holandský malíř. 
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co budou říkat malíři o své tvorbě, přece si myslím, že umělci by osévali pole veřejného 

mínění lepší setbou, než jakou tam sejí obchodníci a jejich společníci podle věčně stejného 

receptu, tj. konvence.“88 

Ze soudobých malířů odmítal symbolismus Émile Bernarda,89 jelikož v něm vyvolával 

dojem „úpadku spíše než pokroku“90.  Celkově se neváhal odlišit od umělců jeho doby a 

okruhu autorů, jako byli Paul Gauguin a Émile Bernard: „Ve srovnání s jejich abstrakcemi 

se mé obrazy jeví jako drsný, těžkopádný realismus, ale zato budou připomínat venkov a 

vonět zemí.“91  

 

  

                                                 
88 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977, s. 96 
89 Émile Bernard (1868 - 1941), francouzký malíř symbolista.  
90 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977 
91 NOVÁK, Luděk. Vincent Van Gogh, 1959, s. 33 
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3.1  VÝSTAVY 

Van Gogh přikládal výstavám relativně malý význam. Podle něj by se výstavy měly 

reorganizovat a důraz by měl být kladen na spolupráci mezi umělci.92 

Nelíbil se mu způsob uspořádání a dění v zákulisí výstav. „Osobně si slibuji víc od 

sdružení malířů spojených vzájemnou sympatií, jednotnou vůlí, vřelým přátelstvím a 

věrností, než od shromažďování jejich děl na výstavách.“93  

 

3.2   INSPIRACE 

V technice v raném období se Van Gogh inspiroval holandskými malíři začátku 19. 

století, dále barokními krajináři a Rembrandtem.  

V dopise Émilu Bernardovi psal o holandských malířích: „Holanďané neměli mnoho 

představivosti nebo fantazie, ale měli obrovské výtvarné cítění a smysl pro kompozici. 

Nemalovali žádného Ježíše Krista, Pána Boha a podobně. Rembrandt ovšem ano, ale jako 

jediný. Je to jediný malíř, který výjimečně maloval Krista. A jeho obrazy se sotva podobají 

obrazům jiných náboženských malířů, je to metafyzická magie.”94 O Rembrandtovi tvrdil, 

že jeho vliv je patrný na každém autorovi, který s ním přijde do styku, např. Paul Potter.95 

Oceňoval i další holandské malíře, např. Jana Vermeera.96 V pozdějším období, kdy pobýval 

na jihu Francie, psal příteli Bernardovi přání, aby společně mohli výstavu těchto autorů 

navštívit.97  

Obzvlášť v holandském období v dopisech často zdůrazňoval svůj nepřátelský postoj 

vůči soudobé akademické malířské škole: „Nedělejme si iluze, ale buďme připraveni, že nás 

nebudou chápat, že námi budou pohrdat, že se nám budou posmívat, a přesto přeze všechno 

nesmíme ztratit odvahu a nadšení. Myslím, že uděláme dobře, když zaměříme svou 

pozornost na díla a osobnosti z minulosti, zejména na umělce z doby před dvaceti, třiceti 

lety, nechceme-li, aby se o nás později říkalo: Rapparda a Vincenta je možno řadit 

                                                 
92 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977, s. 96 
93 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977, s. 96 
94 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977, s. 196 
95 Holandský malíř, 1625 - 1654.  
96 Jeden z nejvýznamnějších barokních malířů Holandska, 1632 - 1675. 
97 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977, s. 196 
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k dekadentním umělcům. Je to tvrdé slovo, ale co říkám, myslím upřímně. Já si půjdu 

trpělivě svou cestou, bez ohledu na současnou školu.“98  

Byli ale i umělci, kteří byli Van Goghovi sympatičtí. Šlo o „umělce, kteří tvoří 

z duše”.99 „Jsem-li proti novějšímu směru, pak rozhodně ne proti Israëlsovi,100 Mauvovi,101 

Marisovi102 Právě ten je, myslím, nejlepší.”103 Tvorbu Jozefa Israëlse upřednostňoval 

například před díly Antoina Vollona,104 jelikož kromě mistrovské techniky měla podle něj 

něco navíc, což sice Israëls vyjadřoval pomocí světelných efektů a barvy, bylo to ale „něco 

docela jiného”.105 

Při pobytu v Antverpách objevil Van Gogh také dřevoryty. Nakoupil velké množství 

japonských dřevorytů, kterými si poté vyzdobil pokoj. Toto umění se mu jevilo jako 

neobvyklé díky své specifické konstrukci a vymykalo se soudobým tendencím v umění. 

Podle něj vyjadřovalo zákony výtvarných deformací a spolu s výraznou formou 

představovalo předmětný obsah. V té době popularita dřevorytů velice vrzrostla i v celé 

Francii.106  

O své sbírce dřevorytů Graphic woodcuts – dřevoryty z graphicu v dopise A. 

Rappardovi psal: „Pokaždé když mi není zrovna nejlépe, mi právě moje sbírka dřevorytů 

dodá zase chuť k vlastní práci. Energie, silná vůle a svobodný, zdravý a svěží duch těchto 

umělců mě povzbuzuje, jejich díla mají velkolepost a vzešenost, i když znázorňují kupu 

hnoje.“107 

Velmi se inspiroval grafikou, například sešity London news108 a Graphica.109 

V dopisech vyjadřoval obdiv k černobílé technice kresby: „Černobílá technika je prostředek 

dovolující v mnoha případech přenést na papír v poměrně krátké době dojmy, které by 

vyjádřením jiným způsobem ztratily mnoho z takzvané bezprostřednosti.“110 Sešity 

Graphica zmiňoval zvláště často, sbíral je včetně starších ročníků vydání. V dopisech psal i 

                                                 
98 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977, s. 57 
99 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977, s. 123 
100 Josef Israëls (1824 - 1911), holandský malíř, krajinář. 
101 Anton Mauve (1838 - 1888), holandský malíř realismu, bratranec Van Gogha. 
102 Jacob Hendricus Maris (1837 - 1899), holandský malíř, krajinář.  
103 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977, s. 123 
104 Antoine Vollon (1833 - 1900), francouzský malíř, krajinář, známý v 19. století. 
105 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977, s. 123-125 
106 NOVÁK, Luděk. Vincent Van Gogh, 1959, s. 18 
107 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977 
108 London news: britský ilustrovaný týdeník. Vycházel mezi lety 1842 a 1971. (Zdroj: wikipedie) 
109 The Graphic: britský ilustrovaný týdeník. Vycházel mezi lety 1869 a 1932. (Zdroj: wikipedie) 
110 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977, s. 62 
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o dílech, která ho obzvlášť nadchla, např. Vdovy od Huberta von Herkomera,111 Malá 

noclehárna sv. Jiljí, Vystěhovalci, Nalezenec od Francise Holla112 a další. S kamarádem 

Anthonem Rappardem si pak v dopisech vyměňovali a posílali dřevoryty a reprodukce 

obrazů. „V oblasti dřevorytů si nedovedu představit nic hezčího, nežli Malou noclehárnu a 

Walkerovo113 Útočiště.”114 Zmiňoval i další publikace, L’illustration115 a Dumasův salon116 

z roku 1883, přičemž ze dvanácti sešitů nejvíce obdivoval dřevoryty Anglických umělců. 

„Angličané lépe pronikli do ducha dřevorytu, do podstaty jeho charakteru, který je právě tak 

zvláštní jako character leptu, dokládá to například Buckmanovo Rumiště nebo Walkerovo 

Útočiště”.117 

Z literatury hodně četl knihy o malířích, barevnosti a technice (zmiňuje i Blancovy 

Základy kreslířského umění), knihy se sbírkami básní a filosofií autorů jako Zola a 

Baudelaire.118  

Na konci holandského období, kdy se začal více zabývat barevností, již v dopisech 

obdivuje díla impresionistů a koloristů. V dopisech z Nuenenu nadšeně zmiňoval 

Delacroixe, koloristu, který značně ovlivnil impresionismus zároveň s dalšímí 

francouzskými malíři: „Ti francouzští malíři jsou úžasní chlapíci! Takový Millet,119 

Delacroix, Corot,120 Troyon,121 Daubigny,122 Rousseau123 a Daumier,124...“ Citoval přitom 

články, které vyzdvihovaly barevné ladění a jednotu obrazů Delacroixe a obdivoval jeho 

způsob malby, jenž byl podle něj plný života a pohybu:125 „Lidé, kteří viděli tohoto slavného 

umělce při práci, o něm říkali: Když Delacroix maluje, je to jako když lev hltavě požírá 

kořist.”126  

                                                 
111 Anglicko-německý malíř, skladatel a scenárista, 1849 - 1914. 
112 Anglický malíř a portrétista, 1845 - 1888. 
113 Frederick Walker (1849 - 1914), anglický malíř sociálního realismu, ilustrátor. 
114 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977, s. 84 
115 Francouzký týdeník, vycházející v letech 1843 - 1944. (Zdroj: wikipedie) 
116 Francouzský týdeník vycházející v letech 1879 - 1908. (Zdroj: wikipedie) 
117 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977, s. 89 
118 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977 
119 Jean-François Millet (1814 - 1875) byl francouzský malíř. S Camillem Corotem vůdčí osobnost 

barbizonské školy. 
120 Jean-Baptiste Camille Corot (1796 - 1875) byl francouzský malíř, krajinář. 
121 Francouzský malíř Constant Troyon (1810 - 1865). 
122 Charles-François Daubigny (1817 - 1878) byl francouzský malíř a grafik. 
123 Henri Julien Félix Rousseau (1844 - 1910), přezdívaný Celník, byl francouzský malíř, jeden z 

nejvýznamnějších představitelů naivního umění.  
124 Honoré Victorin Daumier (1808 - 1878) byl francouzský malíř, sochař, grafik a kreslíř. Proslul 

především svými politicky angažovanými karikaturami.  
125 NOVÁK, Luděk. Vincent Van Gogh, 1959, s. 153 
126 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977, s. 203 
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3.3 NÁZORY NA TECHNIKU A BAREVNOST 

V raném období byl Van Gogh zvláště okouzlen grafikou a černobílou technikou, 

zdůrazňoval roli černé barvy v kresbě a roli obrysové linie, kterou se dle jeho slov „dá 

vyjádřit hodně“.127 Nebyl naopak příliš nadšen z barevných obrazů ani v té době populárních 

akvarelů.128 

V dopise A. Rappardovi vyjadřoval svůj údiv nad tím, že soudobí malíři příliš málo 

využívali černobílé techniky: „Proto jsou dnes v módě akvarely. Akvarel se považuje za 

způsob, jímž lze dosáhnout nejsilnějšího výrazu. Podle mého se příliš málo využívá 

černobílé techniky, a jde to tak daleko, že k ní mají malíři až jakýsi odpor. V akvarelu není 

takřka černá barva, a proto se mluví s pohrdáním o „těch černých krámechˮ.129  

Před dokonalým technickým provedením upřednostňoval Van Gogh pocity, které 

umělec do díla vkládá a zároveň zdůrazňoval, že by na sebe technické provedení díla nemělo 

strhávat veškerou pozornost: „Dílo by mělo být provedeno tak dokonale, aby působilo 

naivně a nečpěla z něj znalost řemesla.”130  

Až koncem holandského období, kdy se začal zajímat o barevnou techniku a zároveň 

obdivovat koloristy, začal postupně měnit svůj pohled na malbu. Po pobytu v Paříži a v Arles 

se již chtěl úplně vzdát způsobů kresby z holandského období, kdy tvorbu obrazu začínal 

skicou uhlem. „Dobře kreslit znamená zaútočit přímo barvou“, psal v jednom ze svých 

dopisů.131 

 

 

 

  

                                                 
127 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977, s. 107 
128 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977, s. 107 
129 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977, s. 107 
130 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977, s. 126 
131 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966, s. 48 
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4. ŽIVOT A TVORBA VINCENTA VAN GOGHA 

Vincent Van Gogh se narodil manželskému páru pastora Theodora Van Gogha a Anny 

Cornelie 30. března 1853 a byl pojmenován jako Vincent Willem podle obou dědečků. 

Vincentova rodina bydlela v malé farnosti Zundert poblíž Bredy a celkem v ní bylo 6 dětí. 

Po celý život udržoval Vincent vztah pouze se dvěma sourozenci: s Willeminou a Theem. 

Velkou roli v životě Vincenta hráli strýčkové, kteří bydleli po celém Nizozemsku. Pobýval 

u nich po dobu svého pobytu v Nizozemsku a v 16-ti letech začal pracovat ve filiálce svého 

strýce Goupil & Cie provozující obchod s uměleckými předměty.132 

Podle Miroslava Lamače vystupuje v životním příběhu Van Gogha jistá osudovost. Od 

začátku byl věrný svým principům, konflikty řešil s důsledností a věrností vnitřnímu 

založení, přímočaře šel za svými názory.133 Umělecké sklony se u Van Gogha projevovaly 

již od dětství, což dokládají jeho zachované rané kresby. Podle Lamače byl na těchto 

kresbách patrný jasný počátek jeho kreslířského rukopisu.134  

Kvůli své vznětlivé povaze si více rozuměl s prostými lidmi, jeho přátelství s umělci 

byla nečetná a krátkodobá, výjimku tvořil pouze Émile Bernard. Při společném pobytu 

s Theem v Paříži se rovněž mezi nimi objevily konflikty. Theo o svém pobytu s Vincentem 

psal sestře v dopise: „Můj domácí život je nesnesitelný, nikdo již ke mně nepřichází, protože 

každá návštěva končí hádkou, při tom je tak nepořádný, že byt je vše jiné než útulný. Přál 

jsem si, aby odešel  a žil sám, mnohdy o tom mluví, ale jakmile bych mu to poradil, byl by 

to pro něho právě důvod, aby zůstal. Protože mu již v ničem nemohu vyhovět, prosím jej už 

jen o jedno: aby mi nedělal nepříjemnosti”. Bez ohledu na tyto konflikty Theo věřil v  

umělecký talent svého bratra a i nadále ho podporoval a finančně mu pomáhal.135  

Van Goghova umělecká díla vznikla během pouhých deseti let a svoje nejznámnější 

díla namaloval dokonce během posledních dvou let své tvorby. V prvních letech se věnoval 

hlavně poznání základů světa obrazů, i když svůj umělecký styl nalezl již během 

holandského období. V Paříži poté pod vlivem impresionistů objevil nové výrazové 

prostředky a v Arles se již dotvořilo Van Goghovo obrazové pojetí světa.136  

V prvních letech bylo hlavními tématy obrazů Van Gogha zobrazení přírody, věcí a 

lidí, kteří byli jistým způsobem poznamenáni opuštěností, chudobou či utrpením. Sám se 

                                                 
132 METZGER, Rainer, WALTHER, Ingo, F. Van Gogh, 2003, s. 7 
133 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966, s. 22 
134 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966,  
135 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966, s. 28 
136 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966, s. 35 
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cítil být člověkem, který byl vyřazen z vlastní společenské třídy, což se odráželo v jeho 

tvorbě. V holandském období se zaměřoval právě na zobrazení osudu lidí, jejichž příslušnost 

k sociální třídě ovlivňovala jejich život více než individualita.137 Tento osud rovněž viděl a 

zobrazoval v přírodních jevech, o čemž psal v dopisech Theovi: „Vidím v celé přírodě, 

například ve stromech, výraz duše. Tytéž pocity jsem se pokusil vložit do krajiny jako do 

lidské postavy zakořeněné do země, křečovité a vášnivé, a přece napůl uvolněné 

bouřemi.”138 

Věci maloval často jako symbol určitých pocitů nebo situací, v nichž se ocitl. 

Namaloval například unošené boty, protože v nich viděl připodobnění k lidskému údělu. 

V dopise Theovi psal o sérii čtyř zátiší s ptačímí hnízdy: „Hnízda jsou úmyslně malována na 

černém pozadí, a to proto, že v těchto studiích chci zdůraznit, že předměty nejsou ve svém 

přirozeném okolí, ale před konvenčním pozadím. Živoucí hnízdo je v přírodě něco docela 

jiného. Člověk hnízdo téměř nevidí, člověk vidí ptáky”.139 

Stejnou významovost viděl i v interiérech. Svědčí o tom například obraz, na kterém je 

ložnice v Arles. O tomto obrazu Van Gogh napsal: „Jen barva musí udělat obraz a 

zjednodušením barev mu dát větší styl a všeobecný dojem klidu a spánku”.140 

Theo v jednom z vlastních dopisů také vyjádřil svoje vnímání symboličnosti ve Van 

Goghově tvorbě: „V protikladu k těm, kteří usilují o symbolický účin, znásilňujíce přitom 

formu, nacházím symboliku v mnoha Tvých obrazech, neboť shrnují výraz všech Tvých 

myšlenek o přírodě a živoucích bytostech, které s nimi cítíš spojeny.“141 Podle Lamače tato 

symbolika nesouvisela se soudobými tendencemi symbolismu, nýbrž s osobnímí pocity Van 

Gogha a s jeho zkušeností a schopností nalézt skrytý význam v jevech skutečnosti.142  

“Sugestivní barva” dává ve Van Goghově světě symbolů význam namalovaným 

tvarům a vyjadřuje tyto zážitky. Jednou vyjadřuje pocity pomocí “tragické hnědé“, jindy 

barvy zpřítomňují bolestný pocit nebo pocit strachu, ale také klid a mír. Lásku dvou milenců 

lze vyjádřit prostřednictvím dvou komplementárních barev143, jejich míšením a 

                                                 
137 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966 
138 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966, s. 65 
139 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966, s. 65 
140 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966, s. 71 
141 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966, s. 63 
142 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966, s. 65 
143 Barvy, které jsou v barevném spektru umístěny naproti sobě. (Zdroj: wikisofia, Reprezentace a 

vytváření barev). 
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doplňováním, jak píše v dopisech přátelům a Theovi.“144 Ve věcech, ale také v určitých 

barvách, vyjadřoval Van Gogh emoce a pocity. 

Metzger se rovněž zmiňuje o Van Goghově sklonu k oživení věcí. Dokládá to na 

příkladu selských domů, které jsou Van Goghem zobrazovány na stejné úrovni s lidmi: 

„Selský dům se ženou a kozou nemají žádnou vlastní hodnotu, jsou na stejné úrovni a pouze 

zakotvují nad vším převažující motiv domu v jeho selském prostředí, dodávají takříkajíc 

historii a osobní pozadí této právě tak skromné jako příznačné architektuře.”145 

 

4.1  AUTOPORTRÉTY 

Van Goghovy autoportréty představovaly podobnou autointerpreraci jako dochovalé 

dopisy bratrovi Theovi a přátelům. Vypovídaly o vnitřním životě malíře v jednotlivých 

obdobích.146  

Autoportréty vytvořené na začátku umělecké kariéry v Nuenenu nebo Antverpách 

měly ještě stylizační rysy. Van Gogh stylizoval samotný obraz do romantického temnosvitu. 

V sérii malých pařížských portrétů ale již začal ostřeji zobrazovat svoji skutečnou podobu, 

včetně známek nervozity ve tváři, přetrvávala tu ale stylizace ve smyslu použití pointilistické 

techniky. V portrétech pařížského období již byla patrná sebeanalýza a introspekce.147 

Až na konci svého pobytu v Paříži namaloval Van Gogh autoportrét, na kterém stojí 

před štaflemi s paletou v ruce. Podle Lamače vypovídá obraz více než o psychologické 

introspekci o monumentální autostylizaci, kdy portrét jakoby říká, že si je autor vědom svého 

úkolu. Portrét má prvky obrazů malířů z časné renesance. Tytéž prvky měl i další autoportrét 

namalovaný v Arles, o kterém v dopise Theovi Van Gogh psal, že chtěl zobrazit 

impresionistu všeobecně.148  

Pokud máme brát v úvahu významovost, kterou Van Gogh viděl ve věcech kolem 

sebe, lze za jakýsi zástupný autoportrét považovat i obraz se žlutou židlí vedle Van Goghova 

žlutého domu v Arles, na němž leží dýmka a váček s tabákem, které měl vždy u sebe.149 
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4.2 OBDOBÍ RANÉ TVORBY 

 

4.2.1  ŽIVOT VINCENTA VAN GOGHA V HOLANDSKU 

Vincent Van Gogh v období hledání usiloval o to, aby mohl pracovat v církvi. Tento 

plán sice nakonec uskutečnil, ale církevní kariéra netrvala dlouho. Pracoval v galerii i jako 

pomocník učitele v Anglii, jako knihkupecký příručí, snažil se studovat a žádal také o pomoc 

s nalezením místa faráře v Londýně, nicméně v Anglii se v této oblasti nesetkal 

s úspěchem.150 

Při studiu kazatelství v Laekenu u Bruselu, kam se s pomocí otce dostal, mu vytýkali 

příliš osobité názory i nedbalost zevnějšku. Nakonec se k samotnému kazatelství dostal, ale 

byl z úřadu propuštěn, jelikož jeho misionářská činnost byla shledána nedůstojnou (ošetřoval 

raněné po katastrofě ve Frameries). Tehdy se Vincentovi zhroutila jeho představa stávajícího 

duchovního světa a zároveň v něm začala růst touha po vyjadření svých názorů a pocitů 

skrze uměleckou tvorbu. Kresbami a obrazy tak mohl lidem ukazovat pravdu, kterou již 

nemohl zjevovat pomocí misionářské činnosti a kázání.151 V tomto težkém období Van Gogh 

bydlel v Cuesmes a zatím ho nepodporoval ani jeho bratr Theo. Vrátil se tak ke kreslení a 

v dopisech začal zmiňovat svoje kresby a další plány spojené s malováním.152 V dopisech 

jeho kamarádovi, malíři Anthonu Rappardovi, psal o tom, že si oblíbil figurální kresbu a 

kresbu uhlem. V roce 1881 psal o sedmi studiích stromů, které nakreslil na jedné z cest.153 

V říjnu 1880 odjel do Bruselu a tam nějakou dobu studoval na akademii. Některé práce 

posílal také domů, jak psal v dopise, „tatínkovi, aby viděl, že něco dělám.”154 V listopadu 

1881 se zastavil v Haagu, kde požádal malíře Antona Mauvea, kterého si jako umělce velice 

vážil, aby ho naučil techniky malby. O tomto pobytu dále Theovi psal, že „mu dal všechny 

možné praktické rady” a odcházel od Mauvea s několika malovanými studiemi a akvarely. 
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V Haagu se setkával i s dalšímí umělci, jako byli např. George Breitner155 a Theo de 

Bock.156,157 

Z Haagského období (léta 1882 až 1883) se zachovalo velké množství maleb i kreseb 

zachycujících okamžiky z pracovního prostředí, postavy mužů i žen, studie obyvatel čtvrtí. 

V tomto období se Van Gogh v dopisech také zmiňoval o výstavách, které ho inspirovaly a 

zaujaly. Především psal o výstavách francouzských malířů a „velkých kreslířů lidu”158 – 

Paulu Renouardovi,159 Gustavu Doré,160 Paulu Gavarni,161 Hubertu Herkomerovi.162 Zvlášť 

psal o pracích Augusta Lancona163  Rozdělování polévky, Metařích sněhu a Schůzce 

hadrářů  které na něj udělaly takový dojem, že si je prohlížel, i když se probouzel v noci. 

Rovněž se zmiňuje o dřevorytech a l’illustration l’album des vosges164 s kresbami Gustava 

Briona,165 Gustava Jundta,166 Julese Schulera167 a dalších.168 

V roce 1883 se Vincent z důvodu hmotné nouze a pocitu osamění přestěhoval do 

Nuenenu. V Nuenenu bydlel s rodiči, vnímal návrat domů jako prohru a v dopisech bratru 

Theovi se o této životní etapě nevyjařoval příliš dobře.169  

Nehledě na výše uvedené u rodičů zůstal dva roky a toto období se pro jeho tvorbu 

stalo velice produktivním. Pracoval většinou v osamění, pouze občas se vídal s přítelem A. 

Rappardem. Kvůli svému vystupování a stylu oblékání platil za podivína a místní farář  

zakazoval vesničanům, aby mu pózovali jako modely. Po celou dobu pobytu se usilovně 

věnoval malování obrazů a za celé holandské období zde vytvořil nejvíce obrazů a kreseb. 

Z let 1884  1885 se zachovalo stoosmdesát obrazů a dvě stě čtyřicet kreseb, konkrétně 

zátiší, krajin. postav vesničanů, květin a také první větší a jedna z nejznámnějších kompozic 
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161 Francouzský karikaturista, 1804 - 1866. 
162 Německo-anglický malíř, skladatel, scenárista, 1849 - 1914. 
163 Francouzský malíř, 1836 - 1887. 
164 Francouzký týdeník vycházející v letech 1843 - 1944. 
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Jedlíci brambor.170 Dopisy z roku 1884 naznačují, že se začal také více věnovat malování 

akvarelů.  

Na podzim roku 1885 zemřel Vincentův otec a rok poté se z Nuenenu přestěhovala i 

matka Van Gogha. Poté se Vincent odstěhoval do Antverp a pokusil se ještě studovat na 

Akademii výtvarných umění. Nicméně byl rychle zklamán konzervativními vyučovacími 

metodami a po třech měsících se přestěhoval do Paříže k Theovi.171  

Díla namalovaná v Nuenenu byla uskladněná, část spálená a část se prodala u 

vetešníka.172 

 

 

4.2.2  OBRAZY A KRESBY Z HOLANDSKÉHO OBDOBÍ 

 

Během Haagského období, kdy se Van Gogh inspiroval hlavně anglickou sociální 

grafikou, se kterou se setkával zejména v časopisu Graphic, se Van Gogh hodně věnoval 

figurální kresbě a vytvořil mnoho litografií a studií v černobílé technice. Nejčastějšímí 

náměty bylo zobrazení obyčejného lidu při práci a zobrazení krajiny.  

Kresby se již v raném období vyznačovaly dokonalou technikou. V pojetí postav byla 

zdůrazněna plastičnost a výrazné obrysy, díla se také vyznačovala jemnou modelací rukou 

nebo tváře. Podle Luďka Nováka vzniká právě z těchto kontrastů dojem poetičnosti, která 

přesahuje naturalistickou expresivitu.173  

Mezi mnoha kresbami rolníků při práci byla například v dubnu 1881 vytvořená kresba 

s názvem Důlní dělnice nesoucí pytle, Rozsévač v září 1881, Chlapec se srpem na konci roku 

1881. 

Autor často kreslil lidi na okraji společnosti, lidi žijící v chudobě. Mnoho studií 

nakreslil podle lidí ze starobince, například Muž ze starobince pijící kávu, dílo z roku 

1882.174 
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Pod vedením Antona Mauvea v roce 1881 namaloval svoje první malby, Zátiší se zelím 

a dřeváky a Zátiší se džbánem a ovocem. Projevoval se v nich i vliv Akademie, jelikož jako 

motiv své tvorby zvolil neživé předměty. Na druhou stranu to byly věci odrážející selský 

život, což bylo pro Van Gogha v raném období charakteristické.175 

Mezi další obrazy z holandského období patří Košíčky s jablky namalované v roce 

1885. V dopisu Theovi popsal zamýšlené barevné uspořádání obrazu: „Zelená a červená jsou 

komplementární. Nuže, je určitá – sama o sobě velmi banální – červeň na jablkách vedle 

jablek zelenavých. Dvě jablka mají však jinou barvu, odstín růžové, která celé věci prospívá. 

Tato růžová je lomená barva vzniklá míšením určité červené a zelené. Zde vidíš důvod, proč 

existuje vztah mezi barvami. K tomu přistupuje druhý protiklad. Pozadí tvoří kontrast 

k popředí, první je z neutrální barvy vzniklé lomením modré oranžovou, druhé z téže 

neutrální barvy, ale pozměněné přimíšením trochy žluté.“176  

Nejznámějším obrazem holandského období, namalovaným na základě finální malbě 

předcházející řady studií, se stal obraz Jedlíci brambor. Zároveň se k němu dochovalo 

nejrozsáhlejší vyjádření Van Gogha v podobě popisu jeho záměru v dopisech. 

K obrazu se zachovala řada studií, které autor nejprve vystihl v litografii a později také 

v obraze. Malba je ponořená do tmavých tónů, na povrchu se ale objevují zásvity světlejších 

barevných ploch. Van Gogh se k tomu vyjádřil jako k zobrazení lidí hrubých tváří a drsných 

postav, kteří dobývají holýma rukama svoji večeři.177  

V dopise A. Rappardovi obraz komentoval jako motiv, který se pokusil namalovat ve 

chvíli, kdy byl zaujat zvláštním osvětlením v šedé chalupě. V kresbě se obraz lišil od 

litografie i od původního náčrtu. „Barevná škála je tak temná, že její světlé tóny by vypadaly 

na bílém papíře jako kaňky od inkoustu, kdežto na obraze působí vlivem tmavých tónů jako 

světlé skvrny, které tu tvoří protiváhu, užil jsem například nerozředěné pruské modři.“178 

Sám Van Gogh tomtuto obrazu vytýkal, že se při jeho vytváření hodně soustředil na 

barevnost, moc neřešil tvar trupu, zároveň ale zdůrazňoval, že nejdůležitějšími detaily byly 

hlavy a ruce postav, které kreslil pečlivě.179  
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Jelikož se v tomto období Van Gogh pokoušel hlavně upozornit na existenci lidí 

z nižších sociálních tříd, jejichž osudy jsou tímto definovány, chtěl jejich úděl přenést i na 

obraz. „Nemálo jsem se namáhal pracovat tak, aby byla zjevná myšlenka, že tito lidičkové, 

kteří hltají při lampičce své brambory, těma samýma rukama, jimiž sahají do mísy, sami 

překopávali zemi, a tak obraz mluví o tělesné práci a o tom, že si poctivě zasloužili své jídlo. 

Chtěl jsem, aby obraz upozornil na docela jiný způsob života, než jaký vedeme my, vzdělaní 

lidé.”180  

V raném období a dokonce i o dva roky později v Paříži se Van Gogh o obraze Jedlíci 

brambor zmiňoval jako o svém dosud nejvydařenějším díle.181 

 

4.2.3 TECHNIKA A BAREVNOST V DÍLECH Z HOLANDSKÉHO OBDOBÍ 

Již první kresby Vincenta Van Gogha z Borinage odrážely pro Van Gogha 

charakteristické zobrazování jako dokumentů pojetí člověka a jeho osudu. Zásadní pro jeho 

dílo bylo to, že se nikdy neučil kreslit v konvenčním smyslu tehdejších akademií (pouze 

krátce v Bruselu), neměl možnost naučit se triky tohoto řemesla a musel vše vypozorovat a 

vyjádřit sám.182  

V raném období používal především křídu, uhel a autografický inkoust. V dopise 

Anthonu Rappardovi psal o svém dojmu z kresby skalní křídou následovné: „Jako by ta křída 

měla duši a byla živá, jako by věděla, co se od ní očekává a ještě k tomu přidávala něco ze 

sebe. Nejraději bych ji nazval cikánská křída. Má barvu zoraného pole za letního večera! 

Kdyby se prodávala po centech, udělal bych si zásobu půl centu, ale o tom pochybuji.”183 

Jelikož pracoval především v černobílé technice, také používal autografickou tuš a 

tiskařskou čerň.184 

Postupem času se snažil klást větší důraz na vyjádření vztahu předmětů v prostoru. 

V květnu 1883 Rappardovi psal: „Dříve jsem se sice pokoušel vystihnout ve svých studiích 

světlo a stín, ale většinou libovolně, neviděl jsem je v logickém spojení. Proto byly mé studie 

bezduché, neživé.”185 Snažil se příliš nesoustředit na detaily a vidět hotový výsledek kresby 
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ještě předtím, než začne kreslit. Byl totiž toho názoru, že by kresba měla vyjadřovat také 

přemýšlení a záměr.186 

Po dvou letech soustředění na výrazové možnosti bílé a černé začal malovat, avšak 

zprvu také převážně ve škále černé a bílé.187  

Van Gogh neusiloval o přizpůsobení své malířské techniky soudobým tendencím, 

jelikož skrze svoji malbu chtěl vyjádřit svoji pravdu. Přizpůsobování veřejnému vkusu 

přirovnával k situaci, kdy se posluchačům nelíbí způsob podání a težkopádnost člověka, 

který mluví pravdu: „Málo dbám o to, abych svou řeč přizpůsobil přání těch řečníků.”188  

V holandském období v dopisech Anthonu Rappardovi hodně kritizoval akademickou 

tvrobu a přesvědčoval ho, že by měl kreslit podle přírody. Akademii přirovnával ke studené 

milence, která „zmrazuje nebo spaluje a neumožní další vývoj.“189 

 Nechtěl malovat podle akademických pravidel a nerad kreslil podle sádrových 

odlitků. Na výtvarnou techniku nahlížel pouze jako na prostředek k vyjádření pocitů umělce. 

„Technice se totiž musíme věnovat do té míry, abychom vyslovili lépe, jasněji a upřímněji, 

co cítíme, a to pokud možno co nejméně slovy. O ostatní se nemusíme starat.“190  

Podle dopisů z Nuenenu je patrné že se také začal věnovat otázce barvy, hlavně 

poměru barev, spojování a působení doplňkových barev, znázornění formy, modulace, 

základní linie a hmoty. Znovu ale zdůrazňoval, že maluje to, co vidí a lidé by jeho obrazy 

měli posuzovat pouze jako celek, jelikož jeho hlavním cílem bylo znázornit postavy v jejich 

přirozeném prostředí.191  

Podle Metzgera již první dvě malby z roku 1881 ukazovaly Van Goghovu snahu o 

vnesení plastičnosti a hry světla do malby vytvořené převážně z hnědých tónů.192 Více 

uplatňovat možnosti barvy začal ve své tvorbě až koncem roku 1884. Již dříve jej ale 

fascinovaly barvy různých přírodních jevů. V jednom z dopisů Theovi popisoval západ 

slunce: „Odstupňovaná barevná škála vzduchu, nejdříve fialová mlha, pak rudé slunce, napůl 
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zakryté tmavě fialovým mrakem, nad tím pruh žluti, která přecházela do červené a výše do 

modrozelené.”193  

V holandském období obrazy Van Gogha nicméně pořád zůstavaly tmavé. Používal 

Rembrandtovský spojující hnědý tón, kterému dávál přednost před tehdy hojně používaným 

tónem šedým. Spojoval ho s drsností a zemitostí, se kterou se snažil ve svých obrazech 

vyjádřit a zdůraznit chudobu a osud zobrazovaných postav. K objasnění barevných 

zákonitostí a uvědomění si komplementárních vztahů barev se hodně inspiroval 

Delacroixovou teorií barev.194  

Častým motivem obrazů v Nuenenu se stal motiv zvedacího mostu, k němuž se později 

vracel v Arles a který se pro něj stal vzpomínkou na domov.195  

V Nuenenu dospěl Van Gogh k umělecké zralosti jakožto krajinář. Podle Luďka 

Nováka je v malbě a krajinách z holandského období patrný vliv současníků Van Gogha, ale 

již Zátiší s brambory ukazuje Van Goghův osobitý styl raného období a dá se přirovnat ke 

Slunečnicím, které takto vystihují styl pozdního období.196  

 

 

  

                                                 
193 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966, s. 39 
194 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966, s. 39 
195 NOVÁK, Luděk. Vincent Van Gogh, 1959, s. 17 
196 NOVÁK, Luděk. Vincent Van Gogh, 1959, s. 16 
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4.3  PAŘÍŽSKÉ OBDOBÍ 1886  1888 

4.3.1 ŽIVOT VAN GOGHA V PAŘÍŽI 

V Paříži strávil Van Gogh dva roky, od února 1886 do února 1888. Oproti 

předchozímu období se zde více zaměřil na světlejší malbu, svědectvím jsou krajiny, zátiší, 

studie květin a autoportréty, které se z pařížského období zachovaly.197  

Změna prostředí a životních podmínek ovlivnila Van Goghův názorový svět. Při 

setkání s francouzskou malbou se vzdal své obhajoby tmavé malby, která předtím 

vyjadřovala jeho pojetí pravdivosti uměleckého výrazu.198  

Barevná paleta na pařížských obrazech Vincenta Van Gogha byla ovlivněna především 

seznámením se s impresionisty. Jelikož bratr Theo vlastnil filiálku Goupil & Co na bulváru 

Montmartre, mohl mu k těmto kontaktům dopomoci. Osobně se Van Gogh stýkal 

s Camillem Pissarem, Paulem Gauguinem a Paulem Signacem.199  

Podle Lamače bylo společným rysem, který Van Gogha spojoval s impresionisty, 

okouzlení světem a snaha zachytit okamžik. Nicméně Vincent Van Gogh k tomu používal 

odlišné prostředky než impresionisté. Reagoval ale na jejich podněty a v malbě se to 

projevilo především světlejšími tóny a barevností. I když v Paříži autor získal nově nabyté 

pojetí barvy, stále mělo souvislost s Van Goghovým dosavadním stylem, v němž hrály 

zásadní roli principy Delacroixovy malby.200 Další inspirací, silně ovlivňující tvorbu Van 

Gogha a zejména malbu v pařížském období, se staly japonské dřevoryty.  

Po nějakou dobu svého pobytu v Paříži navštěvoval Van Gogh Cormonovu školu, kde 

kreslil podle modelů a sádrových odlitků. Seznámil se zde i s mladší generací impresionistů, 

Henri Toulouse-Lautrecem,201 Émilem Bernardem,202 a Louisem Anquetinem.203,204 

V Paříži také začal své obrazy postupně vystavovat a prodávat.205  

                                                 
197 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977, s. 154 
198 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966, s. 45 
199 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977, s. 154 
200 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966, s. 45 
201 Henri-Marie-Raymond de Toulouse-Lautrec Monfa nebo také zkráceně Henri de Toulouse-Lautrec 

(1864 - 1901)  byl francouzský malíř a grafik patřící k nejvýznamnějším tvůrcům konce 19. století.  
202 Émile Bernard (1868 - 1941) byl francouzský malíř, představitel neoimpresionismu. Byl i teoretikem 

umění a spisovatelem. 
203 Louis Anquetin (1861 - 1932) byl francouzský malíř, představitel cloisonismu. 
204 METZGER, Rainer, WALTHER, Ingo, F. Van Gogh, 2003, s. 65 
205 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977, s. 158 
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V roce 1888 Paříž opustil. I když se zde stýkal s jinými malíři a žil v blízkosti bratra 

Thea, se kterým měl dobrý vztah, odstěhoval se pravděpodobně kvůli neklidu velkoměsta a 

pocitům nervozity, které mu dle jeho pocitů vyjádřených v dopisech způsobovaly zhoršení  

zdravotního stavu i pocity sklíčenosti. Rozhodl se tedy odjet do Provence, kde si chtěl zlepšit 

zdraví a inspirovat se větší barevností měst na jihu Francie.206  

 

4.3.2  OBRAZY A KRESBY Z PAŘÍŽSKÉHO OBDOBÍ 

Jedním z prvních obrazů, vzniklých krátce po příjezdu do Paříže, na kterém již byl 

patrný vliv impresionistů, byly Květiny v zelené váze ze série květin. Při jeho tvorbě již Van 

Gogh kladl větší důraz na autonomii barevné skvrny. Podle Lamače se od jiných 

impresionistů stále odlišoval použitím hutnější barvy, kterou maloval spíše po vzoru 

Adolpha Monticelliho,207 než podle Claude Moneta nebo Alfreda Sisleye.208 Stále používal 

spojující hnědý tón, ale v kontrastu s jasně barevnými skvrnami. Pozvolna tak začal opouštět 

principy holandské malby.209 Podle Metzgera představovala tato série květin určitý mezník, 

„průjezdní stanici, na jejímž konci stála hluboká důvěrnost se silou tónů”.210 

Ještě silněji byl vliv impresionistů patrný v další známé studii tvořící souvislou řadu 

obrazů, kterými byly Motivy z okolí Seiny. V díle se projevilo impresionistické pojetí 

barevné skvrny jako základního stavebního prvku impresionistického obrazu. Vyjadřovala 

reakci na skutečnost a proměňovala motivy v zářivé světlo, neboli matérii, ze které obrazy 

impresionistů sestávaly. V těchto studiích se Van Gogh dokonce dočasně vzdal  hutné barvy, 

která pro něj byla od začátku malířské kariéry charakteristická.211  

Inspirace japonskými dřevoryty se současně s vlivem francouzského impresionismu 

hodně projevila na obraze Rybář na Seině. Van Gogh k tvorbě použil světlé jarní barvy 

vytvářející dojem klidu a harmonie.212 

Po nějaké době pobytu v Paříži, kdy se seznámil s neoimpresionisty, vyzkoušel Van 

Gogh ve své malbě také některé jejich techniky. Neoimpresionistickou metodu barevného 

rozložení a kontrastů použil na obraze Restaurace Sirene v Joinville. Podle Nováka 

                                                 
206 VAN GOGH, Vincent. Dopisy přátelům, 1977, s. 161 
207 Francouzský malíř, 1824 - 1886. 
208 Alfred Sisley (1839 - 1899) byl francouzský impresionistický malíř anglického původu. 
209 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966, s. 45 
210 METZGER, Rainer, WALTHER, Ingo, F. Van Gogh, 2003, s. 76 
211 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966, s. 45 
212 NOVÁK, Luděk. Vincent Van Gogh, 1959, s. 21 
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spočívala hlavní odlišnost v zachování hmotnosti tvarů, kterou Van Gogh ve svém díle 

narozdíl od neoimpresionistů uplatňoval.213 

Poslední obrazy z pařížského období již napovídaly, jakým směrem se Van Goghova 

tvorba v Arles měla ubírat dál. Velmi známým dílem pocházejícím z pařížského období je 

Čtrnáctý červenec. Obraz se často používá jako příklad počátku fauvismu a expresionismu 

v důsledku silné barevné exaltace překračující barevnost impresionistických obrazů.214 

Autoportrét před odjezdem do Arles již představoval spojení a vyjádření pařížských 

uměleckých vlivů. Na obraze spojil autor zářivé kontrastní barvy. Modrý kabát, barvy okry, 

žluté a rezavě hnědé odstíny ve tváři. Objem tak budoval hlavně barevnými kontrasty.215 Na 

obraze Zátiší s jablky spojil prvky pointilismu a impresionismu spočívající v barevnosti. 

Přidal k nim ale osobitý prvek, výraznou obrysovou kresbu, který byl výše uvedeným 

směrům cizí.216  

 

4.3.3 TECHNIKA A BAREVNOST OBRAZŮ A KRESEB PAŘÍŽSKÉHO 

OBDOBÍ 

První skupina obrazů, kterou v Paříži Van Gogh vytvořil, se ještě výrazně vyznačovala 

konvenčními názory na techniku a barevnost. V obrazech Montmartre nebo Le Moulin de la 

Galette se ještě neprojevovala živost a expresivita malby, charakteristická pro pozdější 

období. Van Gogh stále ještě pracoval se škálou temnějších barev, kterou ale již oživoval 

světlými zlatožlutými a modrými tóny.217  

Ještě na začátku pařížského období podřizoval autor funkci barvy výstavbě tvaru po 

vzoru realistické metody v malířství, vycházející z holandské malby 17. století a později se 

projevující v evropském malířství 19. století.218  

Během pobytu v Paříži a pod vlivem impresionistů začal Van Gogh do své tvorby 

vnášet barevnost. Dlouhá léta dospíval k názorovému zvratu, který se projevil právě přijetím 

pointilistické a impresionistické metody. Metzger zase vidí ve Van Goghově tvorbě 

pařížského období spojitost mezi radostnější a optimističtější paletou barev, podporu a 

blízkost nejdůležitější osoby v životě Van Gogha, jeho bratra Thea. Zároveň to byl důsledek 
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216 NOVÁK, Luděk. Vincent Van Gogh, 1959, s. 22 
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dobrých vztahů s ostatními umělci, se kterými sdílel i podobné názory.219 V dopise malíři 

Horaci M. Levensovi220 píše o řadě barevných studií různých květin, kde již oproti 

předchozímu období využívá větší barevnost: „Hledal jsem kontrasty modré a oranžové, 

červené a zelené, žluté a fialové, hledal jsem tóny lomené a neutrální, abych sladil nejostřejší 

protiklady, snažil jsem se získat intenzivní barvy a ne šedivou harmonii.”221  

V dopisech vyjadřoval svůj obdiv Delacroixově malbě a také si uvědomil jeden 

z principů jeho práce, a to ten, že i stíny jsou barevné a ovlivňují se mezi sebou podle zákona 

o komplementárních kontrastech barev. Optické zákony objevené soudobou fyzikou, 

aplikované impresionisty, a také vizuální vjemy z tehdejších obrazů, představovaly pro Van 

Gogha svět barev obrazu jaku paralelu materiálního světa reality.222 V Paříži již ve 

svém dopise psal: „Zkrátka, jak jsme kdysi říkávali, v barvě hledejme život. Správně kreslit 

znamená modelovat barvou.“223 

V Paříži se seznámil s Paulem Signacem a Georgem Seuratem, kteří stáli v čele 

neoimpresionistů. Společně poté v roce 1887 malovali v Asnieres a St. Oenu a díky těmto 

autorům Vincent nahlédl do teorie i praxe divizionismu.224 Tuto metodu vyzkoušel, ale 

nestal se jejím stoupencem.225  

Neoimpresionismus nicméně sehrál důležitou roli ve vývoji výtvarného stylu Van 

Gogha. Podpořil jeho zájem o zesílení barevné intenzity obrazu. Autor začal pracovat 

primárně s čistými barvami, jež se opticky mísí až v oku pozorovatele. Lamač uvádí jako 

příklad teorie neoimpresionistického rozložení barvy zeleň stromů rozloženou na zelenou 

barvu listů, žluté sluneční světlo, barvy reflexů a barvy, které mají být k zelené v kontrastu, 

např. žlutočervená sousední střecha. Právě tato metoda byla Van Goghem použita na obraze 

Restaurace Sirene v Joinville.226 Tato barevná technika slouží ke sdělení subjektivního 

dojmu, ale také k vyjádření dekorativní a emocionální funkce barvy. Barvy jsou zákonitě 

položeny a nad barvami lomenými vítězí barvy spektrální, které tak vnášejí do obrazu větší 

živost.227  

                                                 
219 METZGER, Rainer, WALTHER, Ingo, F. Van Gogh, 2003, s. 64 
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Po vyzkoušení neoimpresionistických metod pokračoval Van Gogh ve formování 

vlastního uměleckého rukopisu. Chladná intelektuální malba Van Goghovi nevyhovovala. 

Z pointilismu převzal zásadu, že každý tah štětce musí vytvářet jistý řád v poměru k celkové 

ploše obrazu. Tento přístup doplnil vlastní expresivitou a spojil tak osvobozenou barvu 

s expresivně charakterizovaným tvarem po vzoru japonských dřevorytů a Henri Touluse-

Lautreca. Tímto směrem se vydal i v další tvorbě při svém pobytu v Arles.228 V posledních 

portrétech z pařížského období došlo k zesílení dekorativnosti, v barvě se snažil spojovat 

protiklady.229 

Novák poukazuje na to, že Van Goghovo oblíbené spojení žluté a modré se projevuje 

již v pařížské tvorbě. „Restaurant v Asnieres představuje jako symfonii ve žluté, není to ale 

žlutá barva z arleského období. Pouze se snaží o vyjasnění koloritu prací ve vysokých 

škálách barvy.“230  

V létě 1887 se do obrazů Van Gogha promítnul vliv Gauguinovy tvorby. Konkrétně 

se projevila v dekorativním zjednodušení a opuštění detailnosti. Podle Nováka se ale 

Gauguinova a Van Goghova tvorba v jistém směru silně odlišovala. Gauguinova barva se 

vyznačovala symboličností, kdežto Van Goghova spíše expresivitou.231  

Nehledě na to, že byla Goghova tvorba ovlivněna soudobými styly, zachovávala si i 

nadále rysy  předchozího holandského období. Oproti impresionistům i neoimpresionistům 

využívala zhrublých, zvětšených, hustších barevných skvrn, jež si stále zachovávaly estetiku 

holandského období.232 Podle Miroslava Lamače spočíval hlavní rozdíl mezi Van Goghem 

a autory jako Claudem Monetem, Georgem Seuratem a dalšímí soudobými umělci zejména 

v pojetí barevné skvrny jako částečky hmoty a ne jako prostředku transpozice barevného 

světla.233  

Podle Nováka bylo již z celé předchozí Van Goghovy tvorby patrné, že posledním 

cílem malířova vývoje nebude impresionismus. Kromě smyslové krásy v obrazech usiloval 

o prohloubení lidských niterných obsahů.234 Paříž učinila z Van Gogha moderního umělce, 

ale postupně se vracel ke své dřívější technice, k otázkám realismu, který chtěl ale prohloubit 
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nadsazením barvy, spojením a smíšením barev.235 Šlo tedy spíše o spojení jeho dřívějších 

názorů na malbu s novými vlivy z pařížského období. 

 

4.4  POZDNÍ OBDOBÍ 

4.4.1 ŽIVOT VINCENTA VAN GOGHA NA JIHU FRANCIE V LETECH 1888  

1890 

V únoru 1888 přijel Vincent Van Gogh do Arles. Z dopisu bylo patrné, že od pobytu 

na jihu očekával zlepšení svého zdraví a lepší podmínky pro uměleckou tvorbu.236  

V Arles si Van Gogh zřídil ateliér a chodíval do kaváren Alcazar u Ginouxových, které 

známe z jeho tehdejších obrazů. Se zaujetím se věnoval malbě a zdokonaloval svůj styl. 

Právě tady se vyhranil Van Goghův styl založený na výrazové síle barev. V Arles vznikly 

mnohé z jeho nejslavnějších obrazů – kvetoucí sady, pohledy z městského parku, viadukty, 

krajiny z okolí Arles, slunečnice. V Arles se také hodně věnoval figurální malbě, vytvořil 

například podobiznu svého přítele listonoše Roulina, Arlesanky a také vlastní 

autoportréty.237  

Theovi z Arles často psal o svém nápadu, vytvoření společenství malířů, kteří by se 

navzájem podporovali. V Arles chtěl založit společný ateliér a s pomocí Thea prodávat 

namalované obrazy v Paříži. „Ty zůstaneš u Goupila, nebo nezůstaneš, na tom nezáleží, 

rozhodně navážeš styky s Gauguinem a jeho skupinou. Budeš jedním z prvních nebo prvním 

obchodníkem-apoštolem. A já se vidím, jak maluji a pracuji mezi ostatními umělci. Neboť 

když ty se budeš snažit opatřovat nám peníze, já vložím všechno, co mi připadne, do své 

práce, a budu tak příkladem pro druhé”.238  

V dopisech Paulu Gauguinovi psal, že si pronajal dům o čtyřech místnostech („žlutý 

dům”, ve kterém od května bydlel) a zval jej k návštěvě za účelem společné práce v ateliéru. 

Van Gogh obdivoval Gauguinovou tvorbu a po lidské stránce mu byl také od začátku 

sympatický. Jeho představa o společné práci spočívala v plném zaujetí malbou, po finanční 

stránce jim měl pomáhat Theo. Výměnou za tuto službu chtěl Van Gogh svému bratrovi 

posílat jeden obraz měsíčně. Měl rovněž plány týkající se vystavování obrazů v Marseille, 
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což také sdílel v jednom z dopisů Gauguinovi: „Oba bychom okamžitě začali vystavovat 

v Marseille a tak bychom razili cestu nejen sobě, ale i ostatním impresionistům.”239 Do 

ateliéru zval kvůli společné práci také malíře Émile Bernarda, který toho času pobýval 

v Pont-Avenu.240 

Dalším často zmiňovaným nápadem Van Gogha byla spolupráce malířů, kteří by 

pracovali na různých dílech, která by spolu souvisela a doplňovala by se. Jako příklad uváděl 

italské nebo německé primitivy241 a také holandské malíře, jejichž díla tvořila bezděčné série 

nebo skupiny. Van Gogh po vzoru japonských malířů obecně povzbuzoval další malíře 

k častější výměně obrazů, díky čemuž by mohli sdílet nápady a zkušenosti.242  

V říjnu 1888 se Paul Gauguin přestěhoval do Arles. Pobyt trval pouze dva měsíce a 

skončil nešťastně. Vincent Van Gogh věnoval hodně sil zařízení domu, do kterého se měl 

Gauguin nastěhovat, což svědčilo o tom, jakou váhu tomuto kroku přikládal. Jelikož Van 

Gogha dlouho trápily pocity osamělosti, které chtěl vyřešit spoluprácí s dalšími malíři, 

doufal, že pobyt Gauguina bude také začátkem společenství malířů.243 V dopise Bernardovi 

se o Gauguinovi vyjadřoval jako o svérázné bytosti z půdy divochů, jako o člověku s city 

přirozenějšími, nežli je tomu u „pařížských dekadentních a vyžilých elegánů”.244  

Gauguin Van Goghovu a Theovu podporu vnímal spíše jako snahu o materiální 

výhodu, což zmiňoval v dopise Émilu Schuffeneckerovi.245 V dopise Émilu Bernardovi zase 

psal, že si s Vincentem po stránce malby a techniky vůbec nerozumí: „Je romantik, já spíše 

tíhnu k primitivům. Pokud jde o barvu, jemu jde o náhodné efekty pastózní malby jako 

Monticellimu a já nenávidím to technické mišmaš.”246  

24. prosince večer se v Arles odehrál tragický večer, po kterém byl Vincent převezen 

do nemocnice. Průběh večera známe pouze ze zprávy, kterou Gauguin 15 let po události 

zveřejnil ve své knize Před a po.247  
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Podle Gauguina mu Vincent 23. prosince večer vyhrožoval, a proto Gauguin odešel 

přenocovat do hotelu. Když se vrátil, dozvěděl se, že si předcházející večer Van Gogh uřízl 

ušní boltec a odnesl jej do nevěstince. Gauguin zařídil, aby Vincenta převezli do nemocnice, 

poslal telegram Theovi a odjel do Paříže.248  

Stále není známo, co bylo pravou příčinou krize, která mohla nastat v důsledku silného 

pracovního vytížení, hádky s Paulem Gauguinem nebo kvůli zprávě o brzké svatbě bratra 

Thea, což plynulo ze soukromé korespondence. Vincent se mohl obávat, že přijde o finanční 

podporu bratra.249 

Blízcí přátelé Van Gogha ale vzniklou situací nebyli překvapeni. Vincentův přítel 

Anthon Rappard se k věci vyjádřil následovně: „Chtěl grandiózní umění a jeho obrovský 

zápas o to, aby je vyjádřil, by byl musel podle mého názoru narušit zdraví kteréhokoli 

umělce. Myslím, že by ani jediná povaha nedokázala čelit takovému citovému a nervovému 

vypětí, neustále hrozícímu, že vyústí v úplné zhroucení.“250  

V březnu Van Gogha v Arles navštívil Paul Signac, se kterým se seznámili během Van 

Goghova pobytu v Paříži. Při svých rozhovorech se v mnohém shodovali a setkání v Arles 

jejich vzájemné sympatie posílilo.251 

Van Goghova psychická nemoc se projevovala záchvaty, při kterých, jak sám popsal 

ve svých dopisech, měl zrakové i sluchové halucinace.252 Záchvaty se po čase opakovaly a 

Vincentův lékář dr. Rey doporučil, aby se Van Gogh přestěhoval, jelikož Arlesané se k němu 

chovali nepřátelsky.253 Po poradě s bratrem Theem se Van Gogh v roce 1889 skutečně 

přestěhoval do léčebného ústavu v Saint-Rémy. Ústav byl umístěn v budově bývalého 

kláštera Saint-Paul-de-Mausole a Vincent tam měl strávit rok života.254 V období pobytu 

v Saint-Rémy Van Gogh namaloval obrazy, které patřily k jeho vrcholným dílům. Umělecká 

tvorba v tomto období významně posilovala jeho vůli k životu.255 

Po pobytu v Saint-Rémy plánoval Van Gogh odejít a přestěhovat se poblíž Paříže. 

Chtěl bydlet u Camille Pissara nebo u malíře Augusta Jouva.256,257 I přes optimismus dr. 
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Peyrona se u Vincenta bohužel dostavily další krize. V dopise bratrovi Theovi Vincent 

popsal průběh těchto krizí: „Je to hloupé, pracoval jsem v klidu na plátnech, která brzy 

uvidíš, a najednou, úplně bez příčiny, na mě zase přišla pomatenost. Hlavně nesmím ztrácet 

čas, dám se okamžitě do práce, jakmile mi to dr. Peyron dovolí, a jestli mi to nedovolí, tak 

s tím tady bez rozmýšlení skoncuji. Jenom prací se udržuji v určité rovnováze a mám ještě 

spoustu nápadů na nové obrazy.“258  

Ve své nemoci viděl Van Gogh i pozitivní stránky. V dopise manželům Ginouxovým, 

se kterými od dob pobytu v Arles udržoval přátelství, vyjadřoval svůj pozitivní pohled na 

situaci: „Mně nemoc prospěla, bylo by nevděčné, kdybych to nepřipustil. Uklidnilo mě to, a 

to docela jinak, nežli jsem si představoval. Letos jsem měl více štěstí, než jsem se odvážil 

doufat.ˮ259  

Van Gogh dále přemýšlel o stěhování ze Saint-Rémy, jelikož nebyl spokojen ani s tím, 

že mu okolí nepřinášelo dostatečnou inspiraci. V dopise Émilu Bernardovi, který se měl 

přijet podívat na jeho obrazy, Van Gogh psal, že se mu v Provance malovalo obtížně, jelikož 

je to „ubohoučký kraj“.260 „Když chce člověk odhalit vnitřní charakter, když to nemá být jen 

zběžný zážitek, ale kus skutečné Provence. Aby toho člověk dosáhl, musí se pořádně 

namáhat, tvrdě pracovat a pak je to přirozeně trochu abstraktní, protože jde o to, dát slunci a 

modrému nebi jejich sílu a zářivost a vypráhlému – často melanchlickému – kraji jeho 

jemnou vůni tymiánu.”261 Nehledě na tuto skutečnost vytvořil Van Gogh během pobytu 

v Saint-Rémy velké množství krajin, a když mu zdravotní stav neumožňoval vycházky ven, 

maloval pacienty ústavu, zahradu, nebo dělal kopie Delacroixe, Daumiera, Milleta, Dorého 

a Gauguina. V Saint-Rémy tak namaloval kolem stočtyřiceti pláten.262  

Thea mezitím v Paříži navštívil malíř Théo Rysselberghe,263 jeden z belgických 

vingtistů264, který Vincentovi nabídl účast na jejich pravidelné přehlídce Skupiny XX,265 kde 

byla vystavována díla nejlepších avantgardních umělců z Evropy. Vincent pozvání přijal a 
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věnoval výstavě šest obrazů, Slunečnice 1, Slunečnice 2, Břečťan, Ovocný sad v květu, 

Obilné pole při východu slunce, Červená vinice.266  

Van Ghogovy obrazy měly na výstavě Thea Rysselberga v Bruselu úspěch a jeden se 

prodal za 400 franků. V lednu 1890 vyšel o Van Goghovi článek v pařížském čtrnáctideníku 

Le Mercure de France, jehož autorem byl symbolistický kritik Albert Aurier. Článek získal 

velký ohlas, což bylo pro Vincenta také potěšující, i když se mu nelíbilo, že Aurier 

analyzoval jeho tvorbu z hlediska teorie Gauguina a jeho skupiny.267 Aurierovi posléze 

Vincent napsal děkovný dopis, ve kterém však jeho uznání odmítl.268  

Van Gogh vystavoval také v Paříži v Salonu nezávislých.269 Vernisáží se ale 

neúčastnil, proto mu blahopřání a obdiv jiných umělců vyřizoval bratr Theo 

prostřednictvím dopisů: „Mnoho lidí za mnou přišlo a prosilo mě, abych ti vyřídil, že ti 

blahopřejí. Gauguin říkal, že jsou tvé obrazy zlatým hřebem výstavy.“270  

V květnu 1890 přijel Vincent do Auvers-sur-Oise. Po dobu svého dvouměsíčního 

pobytu bydlel v hostinci manželů Ravouxových, se kterými byli dobří přátelé. Na 

doporučení Camille Pissarra se Van Gogh obrátil na dr. Gacheta, s nímž si rozuměl i po 

lidské stránce. Gachet byl volnomyšlenkářem, zajímal se o umění a malířství a také sám 

občas maloval. Zpočátku se často stýkali, později mezi nimi pravděpodobně došlo k 

neshodám.271  

Po dobu svého sedmdesátidenního pobytu v Auvers-sur-Oise namaloval Van Gogh 

sedmdesát obrazů. V prvních týdnech pobytu v Auvers se autor cítíl dobře, nicméně později 

si začal uvědomovat existenční starosti, které zažíval bratr Theo a které vnímal i jako 

ohrožení své hmotné situace. Van Gogh vyrazil na krátkou návštěvu k Theovi do Paříže, kde 

se jeho negativní pocity umocnily.272 Svůj neklid a pocit opuštěnosti vyjadřoval ve svých 

obrazech, které se právě v těchto posledních měsících vyznačovaly ponurou atmosférou a 

tmavými barvami. V dopise švagrové Jo psal: „Také já jsem se cítil ještě velmi zarmoucen 

a pociťoval jsem schylující se bouři, která Vám hrozí. Co se dá dělat. Vidíte, obvykle se 

snažím mít, pokud možno, dobrou náladu, ale také můj život je otřesen v samých kořenech, 
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také můj krok je nejistý. Bál jsem se, ne zcela, ale přece jen trochu, že máte strach, že Vám 

budu na obtíž, ale dopis od Jo mi ukazuje, že cítíte, že i já pracuji a namáhám se stejně jako 

Vy. Když jsem se vrátil, dal jsem se tady do práce, i když mi štětec skoro padal z ruky, a 

protože jsem věděl, co chci, udělal jsem od té doby tři velká plátna. Jsou to nedohledné lány 

obilí pod rozbouřenými nebesy a já jsem se neostýchal a snažil jsem se vyjádřit smutek, 

bezmeznou opuštěnost.“273  

Van Gogh měl stále plány vytvořit další obrazy, nic nenasvědčovalo tomu, že se 

zanedlouho rozhodne ukončit život. Dopis Gauguinovi nedopsal a ani neodeslal, také byl u 

něj nalezen dopis Theovi. Zemřel 29. července 1890 ve svých sedmatřiceti letech.274  

 

4.4.2 OBRAZY A KRESBY VAN GOGHA V LETECH 1888  1890 

V pozdním období se Van Gogh často vracel k motivům z holandské éry a maloval 

některé obrazy podle dříve nakreslených studií. Pracoval s barevnými kontrasty a 

zdokonaloval během tohoto období svůj osobitý umělecký styl. Obraz Rozsévač byl toho 

příkladem. V dopise Émilu Bernardovi popisoval jeho barevnou kompozici, která se již 

vyznačovala pro Van Gogha charakteristickým kontrastem a expresivitou barev: „Obraz je 

rozdělen na dvě poloviny, horní je žlutá, spodní fialová. Bílé kalhoty oko zklidní a rozptýlí 

je v okamžiku, kdy by je podráždil příliš prudký kontrast žluté a fialové.“275  

 V Arles vznikly i známé Slunečnice. Původně měl Van Gogh v plánu vyzdobit ateliér 

více obrazy slunečnic zarámovaných v úzkých lištách natřených oranžově červenou barvou, 

udělat výzdobu stěn, „v níž by zářilo čisté nebe nebo lomené chromové žlutě na různých 

pozadích, většinou modrých, od nejbledší veronéské zeleně až po královskou modř”.276 

Slunečnice maloval na uvítanou Gauguinovi a měly představovat vyjádření Vincentovy 

radosti a obdiv přírodní krásy. Podle Luďka Nováka představovaly Slunečnice pečeť slunce 

v obrazech Van Gogha, často je zobrazoval v konfronotaci s Rozsévačem, jelikož Slunečnice 

samy představovaly rozsévače zlatého světla. Byly namalované pastózními tahy a obtaženy 

silnými obrysy.277 Jako výzdobu Gauguinova pokoje namaloval Van Gogh Básníkovu 
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zahradu. Šlo v ní o zobrazení veřejného parku, ve kterém chtěl autor demonstrovat charakter 

jižního kraje, kde zrovna pobýval.278  

Jako protiklad Rozsévače Van Gogh vnímal Obilné pole s žencem a sluncem. Obraz 

představuje krajinu s klidnou oblohou kontrastující s vlnovitými tahy vyjadřujícími hory a 

příboj klasů.279 O tomto obrazu napsal Van Gogh v dopise Theovi: „Viděl jsem v tomto 

ženci, v rozplývající se postavě, která bojuje jako ďábel ve výhni, aby byla hotová s prací; 

viděl jsem v něm obraz smrti v tom smyslu, že lidstvo je obilím, které se žne. To je tedy, 

chceš-li, protiklad Rozsévače, o něhož jsem se pokoušel dříve. Ale v této smrti není nic 

tragického. Dochází k ní v plném světle, ve slunci, které vše prozařuje svým zlatým 

světlem.”280 Tento protiklad tak vnímal spíše z pohledu atmosféry obrazů, i když se oba 

vyznačovaly výraznou barevností. 

Podle Lamače je u této Van Goghovy malby zřetelný dvojí pól, na jedné straně realita, 

na druhé vize. Člověk s něčím bojuje a účastní se tak vlivu přírodních sil. Na jedné straně 

vidí síly, na druhé straně tvary přírody, které jsou protknuty silami lidské psychiky. 

„Představuje to drama lidské existence, které chtěl Van Gogh ve svých obrazech ukázat: 

„Chtěl bych malovat muže a ženy s čímsi z věčnosti, jehož znamením byla kdysi svatozář a 

což se my pokoušíme vyjádřit zářením a chvěním svých barev. Portrét s myšlenkami a duší 

modelu, to musí přijít.”281 

Symboličnost je obsažena ve věcech, přírodě i interiérech. To dokazuje i další obraz 

namalovaný v Arles. V Noční kavárně se autor snažil ukázat její osudovost a vyjádřit 

atmosféru. V jednom z dopisů psal: „Pokusil jsem se vyjádřit, že kavárna je místo, kde 

člověk může zešílet a spáchat zločin. Pokusil jsem se vyjádřit protiklady něžné růžové, 

krvavě červené a tmavě vínově červené, sladkou zelení a také veroneskou zelení, která 

kontrastuje se žlutozelenou a tvrdou modrozelenou. To vše vyvolává atmosféru žhnoucího 

podsvětí, palčivého utrpení. To vše sugeruje tmu, která vládne nad spícími.”282  

V tvorbě z jihu Francie se také projevovaly některé vlivy impresionistů z pařížského 

období. Jedním z obrazů namalovaných v Arles podle holandských kreseb byl Zvedací most 

u Arles. V malbě autor použil výrazné obrysové linie po vzoru japonských dřevorytů, 

nicméně obrazy nevytvářejí harmonické uspořádání. Podle Lamače lze tuto krajinu kvůli 
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intenzivnímu světlu zařadit do impresionistického směru. Van Gogh ale zachoval svůj 

osobitý styl tvorbou obrazové formy z hmoty zářivých barev, které tak zachovávají 

nasycenost světlem zároveň s objemem.283    

V Arles Van Gogh maloval portréty sousedů a jedním ze známých portrétů se stala 

Ukolébavka. Na obraze je Augustine Roulin držící provaz, jehož druhý konec je přivázán ke 

kolébce. Podle Lamače obraz odpovídá obrazové koncepci Paula Gauguina a Émila 

Bernarda kvůli barevným plochám, jež jsou obtaženy silnější barevnou linií. V použití 

barevných arabesek vidí uplatnění jedné ze zásad symbolismu, definovanou francouzským 

malířem Mauricem Denisem:284 „Emoce malíře způsobují vytváření symbolů a ekvivalentů 

vjemů v jeho představivosti, které jsou poté přeneseny na obraz, aniž by bylo potřeba 

reprodukovat reálné podněty.“285  

V kresbách pozdního období se odrazilo zdokonalení techniky a uměleckého rukopisu 

Van Gogha. O kresbě Cypřiš a luna Lamač píše, že jsou v ní „stromy vyjádřeny jako šlehání 

plamenitých forem, pohoří působí jako obrovské vlny moře a domy jsou jakoby nakloněny 

pod náporem mistralu“.286 V kresbě autor vyjadřuje pohyb a náladu, aniž by použil 

expresivní barvy. 

Prvním obrazem, který Van Gogh namaloval po své osobní krizi 23. prosince, bylo 

Zátiší se svícnem a dýmkou. Namaloval jej krátce po návratu z nemocnice. Podle Nováka 

obraz přestavoval jakési symbolické rozloučení s Gauguinem a také vzpomínku na něj. 

„Předmětnost zde byla přeměněná z jednoduché úlohy a smyslu a odkryla smysl 

zlidštěný.“287 Na obraze šlo o předměty, které byly pro Van Gogha jistým způsobem spojeny 

s Gauguinem. 

V obrazech ze Saint-Rémy již došlo ke zjemnění stylizace. Zelené obilí maloval Van 

Gogh v léčebném ústavu. Podle Nováka není Zelené obilí tolik radikální ve stylizačním 

směru, dokonale ale transportuje motiv v obrazovou skutečnost. „Tahy štětce mají své 

přesné místo a obraz by bylo možné rozdělit do taktů. Zároveň jde pouze o projev jednoho 

okamžiku a inspirace, která proměňuje barvu ve vyjádření vnitřní energie.“288 Obraz působí 
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dojmem klidu, chybí v něm výraznější kontrasty a nejspíš přesně vystihuje letní atmosféru 

Saint-Rémy. 

Jedním z posledních obrazů namalovaných v Saint-Rémy de Provence byla Cesta 

s cypřišem a hvězdou. Podle Nováka jde o jeden z klasických projevů Van Goghova 

romantismu. „Stromy, nebe, hvězda s měsícem, jsou transformovány v tajemném víření 

kosmických sil, které dopadá na postavy dvou mužů vracejících se z práce a jakoby 

vrávorajících ve zborceném prostoru cesty.“289 Tohoto dojmu a poetické atmosféry Van 

Gogh dosáhl pomocí jednoduchého motivu zachycujícího každodenní život v Provence.290  

V Auvers-sur-Oise Van Gogh namaloval během dvou měsíců řadu ze svých 

nejznámějších obrazů. Například Rovina u Auvers představovala krajinu za bouřlivého 

počasí a velké zelené pole, Doškové chalupy v Cordeville zobrazují stromy jako plameny 

současně s dramatickou oblohou, což bylo pro obrazy z Auvres hodně charateristické. Černí 

havrani nad žlutým polem vyjadřují ještě dramatičtější atmosféru, poslední malbou tohoto 

období je Církev v Auvres-sur-Oise. Podle Lamače představovala dokonalou ukázku Van 

Goghova osobitého rukopisu i Podobizna dr. Gacheta. Pomocí barvy autor vytvořil proudící 

a pulzující tvary.291 

Obraz Černí havrani nad obilným polem Van Gogh namaloval v červenci, nedlouho 

před svou smrtí. Ponurá atmosféra obrazu je vyjádřena černými stíny havranů překrývajícími 

žluté obilí. „Žlutá pro Van Gogha znamenala život a sílu, černé skvrny tu jakoby symbolizují 

pochmurné myšlenky, které nakonec vedly k osudnému rozhodnutí.“292  

 

4.4.3 TECHNIKA A BAREVNOST OBRAZŮ VAN GOGHA V LETECH 1888  

1890 

V prvních pracích Van Gogha z Arles šlo převážně o lyrické náměty. V jarním 

arleském období maloval převážně v teplých barvách a léto 1888 se stalo obdobím Van 

Goghovy nejintenzivnější práce. Svoboda i síla výrazu se stále stupňovaly a stejně tak i 

intenzita barev, jež v Arles dosáhla  svého maxima. Nehledě na tuto skutečnost v mnoha 
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obrazech vládla harmonická atmosféra, což dokládají malby Žně, Pole s oráčem či Bárky u 

Saint-Maries.293  

Od pařížského období a obzvlášť v pozdním období se nejdůjležitějším rysem Van 

Goghovy tvorby stala barva, která vytvářela energii malby. V dopisech Van Gogh psal o 

snaze vyjádřit barvou přírodu, která „hoříˮ, což ho taky vedlo k tomu, aby se odstěhoval 

z Paříže a hledal inspiraci na jihu Francie, v Arles.294  

V pozdních pracích byla nejvíce zřejmá Van Goghova fascinace spojením modré a 

žluté. Toto spojení lze vidět na mnoha obrazech namalovaných v Arles. Popisoval svoje 

nadšení z kontrastního barevného spojení v dopise: „Klenba nebes je podivuhodně modrá, 

slunce vyzařuje bledou žluť... To se mě natolik zmocnilo, že maluji, aniž bych myslel na 

pravidla. Můj dům a jeho okolí pod sírově žlutým sluncem, pod nebem z čistého kobaltu... 

To je strašné, tyto žluté domy ve slunci, tato neporovnatelná svěžest modré“.295 Podle 

Lamače orchestraci těchto barev ztělesňuje nejlépe série Slunečnic, kterou Van Gogh nazval 

„symfonií v modré a žluté“.296 Žlutá pro něj byla ztělesněním jihu, životadárného světla a 

tepla a zároveň hrozivé síly, která člověka vysává, což také zmiňoval v dopiseh Theovi z 

Arles. Intenzivní žlutí rád vyjadřoval horké letní počasí v Arles, ale zároveň ji jistým 

způsobem spojoval se svoji psychickou nerovnováhou. V dopise Theovi psal: „Bude asi 

pravda, že pronikavý žlutý tón, kterého se mi podařilo dosáhnout v tomto létě, musel 

všechno dohnat k vyvrcholení.“297  

Podle Lamače pak můžeme vidět i změnu v lineární struktuře kreseb z Arles. „Pomocí 

krátkých přímek, bodů, obloučků, vlnovek a kroužků různé hustoty a síly vyjadřuje tvary, 

texturu krajiny, věcí a tváří. Zároveň tyto prvky vyjadřují emoce a vzrušení mnohdy více 

než vjem, kterým byli inspirovány. V kresbách začal v Arles používat místo uhlů orientální 

rákosová a ocelová pera různé síly. K definování tvaru věcí používal krátké ostré škrty 

pera.“298 Právě v kresbách lze podle Lamače nejlépe pozorovat proměnu Vincentova vidění 

a vyjádření reálného světa v extatickou vnitřní vizi.299 Nicméně malby tuto proměnu ukazují 

zase po barevné stránce. 
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V portrétech z jihu Francie se tyto změny v koncepci a barevném pojetí také odrazily. 

Především v malbách, jelikož přestaly vystihovat osobnost pouze popisem a začaly pracovat 

více s obrysy a spojením barev. Podle Nováka ve Van Goghových pracích z Arles již zcela 

zmizel vliv impresionismu.300 Rainer Metzger si zase v Arles všímá znovu se objevujícího 

motivu sedláka pracujícího v poli. V Paříži se Van Gogh na nějakou dobu tohoto motivu 

vzdal ve prospěch postav na procházce, dvojic zavěšených do sebe a městských obyvatel. 

„Kopáč opět přivádí na scénu zkušenost námahy, utrpení a dřiny.”301 

V dopisech malíři Émilu Bernardovi psal Van Gogh o tom, že se nesnažil o nějaký 

systém v technice, spíše to působilo, že tyto změny probíhaly neúmyslně: „Házím barvy na 

plátno v nepravidelných tazích a ty nechávám, jak jsou. Někde je pastózní nános, tu a tam 

prosvítá plátno, rohy nechávám úplně nedokončené a některá místa přemalovávám, zkrátka 

dost hrubá práce, a proto připouštím, že výsledek je dosti znepokojivý a popuzující a že 

nepotěší nikoho, kdo klade důraz na dokonalou techniku.”302  

Zvláště v pozdním  období se Van Gogh zajímal o japonskou grafiku. V jeho tvorbě 

se tato inspirace odrazila větším zjednodušováním a barevným minimalismem. O své 

zkušenosti s tímto způsobem malby také psal v dopise Émilu Bernardovi: „Japonec nedbá 

reflexů a klade barvu plošně jednu vedle druhé, přičemž pohyb nebo tvar vytyčí výraznou 

linií. Dám na paletu černou a bílou barvu, prostě a v takovém stavu, v jakém si je koupím 

v obchodě a použiji jich tak, jak jsou. Tak třeba vidím, a všimni si, že mluvím o 

zjednodušování barevnosti na způsob Japonců, v zeleném parku s růžovými cestičkami pána 

v černém obleku, povoláním smírčího soudce, jak čte L’Intrasigeant.”303,304  

Inspirace japonskou grafikou byla patrná i v malbě Paula Gauguina a Émila Bernarda, 

kteří komponovali obrazy z arabesek linií a barevných ploch. Rozdíl mezi jejich a Van 

Goghovou tvorbou spočíval v objemu a prostorovém prohloubení. Vzal si pouze některé 

prvky tohoto způsobu malby a přizpůsobil si je podle sebe. Zvýrazňoval sice obrysovou linií 

po vzoru Japonců, na rozdíl od nich ale tuto linii často dělal barevnou.305 Práci touto 

technikou popisoval v dopise Émilu Bernardovi: „Všechno dělám vždycky přímo na místě, 

v kresbě se snažím zachytit to podstatné a potom vyplňuji plochy vymezené konturami – ať 

už je vyjádřím nebo ne, ale v každém případě je cítím rovnoměrně zjednodušenými tóny 
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v tom smyslu, že všechno, co má být terén, bude mít nafialovělý tón, že celá obloha bude do 

modra a že zeleně budou buď modrozelené  nebo žlutozelené, přičemž v tomto případě 

intenzitu žlutých a modrých úmyslně přeženu.”306  

Obrazy Ukolébavka a Taneční sál, kde jsou barevné plochy obtažené silnými liniemi, 

zase podle Lamače odkazují na metodu cloisonismu a syntetismu Émila Bernarda a Paula 

Gauguina. Van Gogh na nich aplikuje Gauguinovo pravidlo: „z přírody si vezměte to, o čem 

jste před ní snili“, ale pouze do jisté míry, jelikož se nemůže příliš vzdálit skutečnosti, která 

pro něj představuje inspiraci. Jelikož příroda pro Van Gogha přestavovala velký zdroj 

inspirace, mohl také snít s otevřenýma očima. V dopisech psal, že občas ho příroda ovlivní 

tak moc, až způsobí stav blízký bezvědomí.307 V dopise Theovi psal: „Člověk začíná tím, že 

pracuje bezvýhradně podle přírody. A všechno, co se brání tahu štětce, končí zase svobodnou 

tvorbou podle své palety a příroda s tím souhlasí, přizpůsobuje se. Oba tyto zákony 

neexistují bez vzájemné souvislosti.”308 

Spolu s těmito vlivy byl hlavním směrem, kterým se autor v pozdních letech v technice 

a barevnosti vydal, barevný kontrast, který se Van Gogh snažil různě zesílit. „Chtěl bych 

umět namalovat oblohu tak, aby modrá byla ještě působivější. Modrá se neobejde bez žluté 

a oranžové, a když malujete modrou, malujete i žlutou a oranžovou, nemám pravdu?“309  

Van Gogha velmi zajímala myšlenka několika vzájemně tematicky spojených obrazů. 

Slunečnice měly být pověšeny po stranách Ukolébavky a tvořit tak tryptich. Chtěl ještě 

namalovat cyklus s propojenými obrazy moře, zahrad a polí.310 

Další oblastí jeho zájmu v Arles byl vztah barvy jako hmoty, která zobrazuje světlo, a 

vztah barevné plochy jako zdroje obrazového světla. Na obrazech z Arles, např. Zvedací 

most u Arles, je intenzita světla zobrazena realisticky. Na obrazech jako Slunečnice se 

později žlutá barva slunečnic na modrém pozadí sama o sobě stala zdrojem světla a Van 

Gogh tak již přestal usilovat o realistické osvětlení na obraze.311  

Na konci arleského období se v tvorbě Van Gogha posílila úloha všech výrazových 

složek – intenzita barvy i světla, expresivita rukopisu i autonomie zobrazené plochy. Konec 

tohoto období však znamenal také konec soustavné tvorby. Autor dále maloval mezi 
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jednotlivými záchvaty, kdy stále musel navazovat na to, kde skončil.312 V tomto období se 

tak odehrály velké změny v celku obrazového organismu. Důraz byl přesunut na barevnou 

plochu a její siluety. Podle Lamače zůstal pro Van Gogha stále charekteristický pastózní 

nános barvy, který svědčil o jeho úsilí zobrazit hmotnost světa.313  

V dalších letech barevná intenzita obrazů stále stoupala. V Saint-Rémy se ještě změnil 

celkový rytmus obrazů, což bylo vyjádřeno vlněním, pomocí kterého autor zobrazoval tvar 

věcí. Některé tvary již vypadaly jako šlehání plamenů, kdežto ve starších obrazech používal 

Van Gogh spíše hrotité tahy (např. Slunečnice). Podle Lamače je ukázkou této proměny 

znamý obraz Hvězdná noc, jenž je malován a prostoupen vířivým proudem menších ostrých 

tahů štětcem. „Většina obrazů ze Saint-Rémy je sestavena  z ploch, jejich vnitřní struktura 

je dramatizována tím, jak jsou uspořádany. V obrazech se tak mísí lineární perspektiva 

s jednotlivými barevnými plochami. Vibrace těchto ploch nahrazuje tendenci perspektivního 

ubíhání, která byla pro Van Gogha v arleském období charakteristická.“314 

V Auvers-sur-Oise se vnitřní dynamika obrazů ještě vystupňovala.315 Podle Luďka 

Nováka Van Gogh ve svých pracích v tomto období rozvíjel tendenci ke zjednodušení. 

Hmotnost věcí obklopoval neklidnými obrysy. Obrazy se staly plošnější, obsahují nyní 

bohatě členěné obrysy a více ostrých  barevných akcentů. Podle Nováka již tyto obrazy 

vyjadřují skutečnost, expresi a již tak připomínají barevnou a tvarovou stránku Munchových 

krajin. Pozměnily se i tvary věcí a stromy začal zobrazovat jako barevné plápolání.316 

Metzger vidí výchozí bod auverské tvorby v návratu k blízkosti přírody a vědomé oddanosti 

rostlinám a krásným tvarům. V obrazech z Auvers je také zřetelná ornamentálnost a 

dekorativnost, kterých autor dosáhl a ke kterým směřoval již od arleské tvorby spojením 

pohledu na chaos a řád. Tím podle něj také předjímal myšlenkové pochody své doby, jelikož 

se tyto tendence staly populární až v secesi.317   

V posledních obrazech se ostře odráželo Van Goghovo přemítání o relativnosti smyslu 

života. Podle Nováka to dokládá podobizna dr. Gacheta. „Nehledě na jasné a radostné barvy, 

ve kterých je namalován, dojem z obrazu vzniká protikladný. Vyjadřuje lidskou tragiku se 

sílou, se kterou by se mohly srovnat pouze obrazy pozdního Rembrandta.“318 Sám dr. Gachet 
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je na obraze znázorněn spíše jako člověk hluboce ponořený do svých myšlenek, i když 

barevně obraz nevyjadřuje dramatičnost. Neklid a ponurost jsou spíše vyjádřeny 

v pozměněných tvarech a proporcích oblečení a tváře. 

V posledních krajinách Van Gogh vyjadřoval hluboký duchovní obsah a náladovost. 

Novák uvádí jako příklad Zámek u Auvers. Poslední léto namaloval několik krajin podelného 

formátu v jemných odstínech. V těchto obrazech se již ale neodrážel pocit štěstí, který 

prožíval v Alres a Saint-Rémy. V krajinách se objevoval hlavně motiv bouře a temné mraky 

zastíňující jas barev.319 

 

 

 

5. POROVNÁNÍ TECHNIKY A BAREVNOSTI BĚHEM LET 1880  1890 

 

Luďěk Novák stejně jako Miroslav Lamač píšou o tom, že vývoj Van Goghova názoru 

lze dobře sledovat v proměnách jeho techniky kresby. V holandském období vyjadřoval 

předmětnost tónovou kresbou, uhlem, který zdůrazňoval světlo, stín a charakteristiku. 

V Paříži to byly již barevné kresby ovlivněné impresionismem, ve kterých vyjadřoval spíše 

dojem zobrazený v ostrých akcentech. V kresbách z Arles spojoval v obrazové jednotě síť 

skvrn a v Saint-Rémy se již objevil plápolající rukopis, což je patrné nejen jeho obrazů. 

V auverském období jeho kresba vyjadřuje spíše vnitřní vizi než skutečnost.320  

Van Gogh spojoval do svého uměleckého repertoáru různé trendy a nikdy nezůstal 

pouze u jednoho. Učil se u mnoha osobností. Podle Metzgera tak do své tvorby vnesl 

elekticismus mladé moderny, který charakterizoval celé jeho století.321 

Rané kompozice z roku 1884 se vyznačují klasickým pojetím prostoru, s bohatým 

prostorovým členěním a řešením vztahů interiéru a exteriéru. Rozlišoval osvětlené a 

zastíněné plochy, jež skládal v jednotu. Motivy z raného období zobrazovaly práci a život 
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obyčejného lidu, setí, jídlo, atd. Takto vznikla nejslavnější práce z rané tvorby Van Gogha, 

Jedlíci brambor.322  

Jedlíci brambor se dají považovat za nejcharakterističtější obraz raného období. 

Vybrala jsem ho k porovnání z důvodů existence asi nejrozsáhlejšího komentáře samotného 

Van Gogha. Podle Lamače byli nejčastějším motivem v obrazech a kresbách raného období 

tvrdě pracující lidé z nižších sociálních vrstev, což tento obraz potvrzuje. Z techniky je 

patrný vliv Rembrandta a jiných tradičních holandských malířů tohoto období, což potvrzuje 

i Luděk Novák.323 Obraz je malován v tmavých odstínech, přičemž používá hnědý spojovací 

tón a vystihuje objem hlavně pomoci valerů a intenzity barevné plochy, rovněž po vzoru 

Holanďanů.324 

 

Po příjezdu do Paříže se ve Van Goghově pojetí malby odehrál velký názorový zvrat. 

Směrem k této změně se však ve své tvorbě začal ubírat již v Holandsku, kdy objevil a začal 

obdivovat tvorbu Delacroixe. Seznámení s impresionisty tento vývoj pouze podpořilo.325    

Podle Lamače nastaly změny v Goghově tvorbě v průběhu těchto několika období, a 

to jak v barevnosti a technice, tak v motivech a záměru tvorby. „Od metafory člověka 

uhněteného z barev země, k níž je připoután svou každodenní dřinou, dospěl Gogh až 
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k metafoře hlavy jako hvězdy v hlubokém azuru.“326 Pařížské období tak představovalo 

přechod a velký zlomový bod v barevném pojetí Van Gogha. 

 Na obraze Restaurace sirene v Joinville namalovaném v Paříži lze pozorovat vliv 

seznámení se s impresionisty a neoimpresionisty a převzetí technik pointilismu. „Barva 

neslouží předmětné iluzi, ale ke sdělení subjektivního dojmu. Do popředí vstupují 

dekorativní a emocionální funkce barvy. Barvy jsou položeny zákonitě a nad lomenými 

vítězí barvy spektrální, čímž obraz získává větší melodičnost. Vzdušné médium je 

zachyceno prostřednictvím barevných stínů, reflexů a divizionistického rozložení 

barvy.“327,328  

Oproti holandskému období jsou patrné změny jak ve světlejší barevnosti a větší 

dekorativnosti, tak v úloze barvy, která nyní vyjadřuje vlastní dojem viděných vjemů.329 Pro 

Van Gogha je nadále charakteristická hrubší barevná skvrna. V celém pařížském období ale 

také chybí předchozí vlastní Van Goghovo zaměření na zobrazování tragiky osudu. 

Restaurace v Joinville je příkladem tvorby Van Gogha silně ovlivněné soudobými 

tendencemi a vystihující dojem chvíle po vzoru impresionistů.                                                                                                                                           

                                                 
326 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966, s. 72 
327 Barvy odvozené z barev slunečního spektra se rozkládájí na jednotlivé prvky. (Zdroj: vytvarna-

vychova.cz/postimpresionismus) 
328 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966, s. 46 
329 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966, s. 46 
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Podle Nováka v Arles vliv impresionismu ve Van Goghově tvorbě rychle vymizel. 

Tvar se zjednodušil, což podpořilo zvýraznění obrysové linie, která zdůrazňovala a 

nadsazovala plastičnost. Používal obrysovou linii navazující na vnitřní barevné plochy a 

tvořící organismus obrazu. Začal vnášet do barev převzatých z reality větší významovost a 

v obrazech vyjadřujících lidský osud se objevila tragická nota, na rozdíl od krajin, kde 

vystihoval opojení přírodou. V těchto obrazech již nejde o barevnou a formální harmonii, 

ale o zdůraznění psychických hodnot a protikladů mezi všedním a nevšedním viděním, 

paradoxy krásy a ošklivosti, harmonie a disharmonie.330 Podle Lamače byla pro Van 

Goghovu tvorbu již od začátku charakteristická tendence hledat motiv pro svoji tvorbu ve 

věcech a lidech s težkým osudem. Od této tendence se dočasně odklonil pod vlivem tvorby 

impresionistů v Paříži.  

Po událostech z 23. prosince se v tvorbě Van Gogha posílila výraznější subjektivita 

vnímání. Novák tyto tendence nepřisuzuje pouze změnám v psychickém stavu autora, 

jelikož se u něj objevovaly již dříve. Navazoval na realismus, který vyzdvihoval krásu 

lidského charakteru, ale v dílech zohledňoval i subjektivní vnímání. „Důležitou roli v jeho 

umění hrála i romantická složka zdůrazňující emocionální obsah díla a měnící smyslové 

                                                 
330 NOVÁK, Luděk. Vincent Van Gogh, 1959, s. 25 
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vjemy ve znaky, které lépe vystihovaly vztah člověka ke skutečnosti, než forma realismu 19. 

století.“331 Novák tak nepopírá vliv soudobých tendencí ani v pozdním období, přisuzuje ale 

Van Goghovi silnou inspiraci realismem.  

Poslední práce Van Gogha měly od roku 1888 silně dramatický nádech. Podle Nováka 

je v nich velmi častý motiv smrti. Projevuje se například v obrazu Žnec, který Van Gogh 

dokončuje a který tvoří protiklad Rozsévači symbolizujícímu život a plodnost. V tomto 

období také Van Gogh často maloval cypřiše, které ve Francii zdobily hřitovy a 

symbolizovaly tak smuteční náladu. Motivem byly i olivové háje vyjadřující klid člověka, 

který dočká svého konce.332   

V posledních autoportrétech a portrétech se změny ve srovnání s holandským obdobím 

odrazily v tom, že již nemaloval determinované typy, ale individuality. V posledních letech 

maloval většinou lidi, které znal a měl k nim osobní vztah. Lamač zmiňuje symbolické 

významy, které Van Gogh používal v procesu tvorby a vyjadřoval je jako planutí barev, 

autonomní barevné plochy a dramatizované křivky. „V pozdní tvorbě skutečnost zobrazoval 

jako exaltovaný děj s cílem zobrazení sil, které lidský život v nějakém smyslu ovlivňují, což 

můžou být síly sociálního útlaku, silné emoce, radost, smutek, úzkost, nebo také přírodní 

síly.“333 

Podle Nováka se v pracích ze Saint-Rémy rád znovu vracel k těžkým barvám a tmavé 

atmosféře. Hlavní rozdíl spočíval v tom, že se již nesnažil zobrazit skutečný tvar věcí, ale 

spíše jejich tvar  podřizoval kompozičnímu záměru. Podle Nováka ale z Van Gogovy tvorby 

nemohou být vyvozovány zákony estetiky abstraktního umění, jelikož se tvarům a liniím 

stále snažil dát řád.334  

Z mého pohledu Novákovy názory potvrzuje obraz Černí havrani nad žlutým polem. 

Inklinace k tmavším barvam a ponuré atmosféře tento obraz vystihuje, nehledě na použití 

výrazné žluté barvy znázorňující obilí. Obraz byl namalován krátce před smrtí a plně odráží 

náladu tohoto období. Podle Lamače se barva na obrazech Van Gogha vyznačuje silnou 

hustotou a zpracování štětcem připomíná práci sochařskou špachtlí.335 Podle Nováka obraz 

vyjadřuje již učiněné rozhodnutí, symbolicky ukazujíc havrany jakožto černé myšlenky 

překryvající žluté pole  

                                                 
331 NOVÁK, Luděk. Vincent Van Gogh, 1959, s. 29 
332 NOVÁK, Luděk. Vincent Van Gogh, 1959, s. 30-31 
333 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966, s. 72 
334 NOVÁK, Luděk. Vincent Van Gogh, 1959, s. 32 
335 LAMAČ, Miroslav. Vincent Van Gogh, 1966, s. 41 
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symbolizující život a energii Van Gogha.336 Metzger píše o touze po návratu a rovněž 

o vyjádření temných předtuch, které tento obraz vystihoval.337 

Autor stále používal spojení modré a žluté, díky velkému množství černé je ale nálada 

obrazu mnohém pochmurnější. Oproti pařížskému období se razantně změnila barevnost 

obrazu, jelikož již v Arles se vydal směrem ke zjednodušování barevnosti, použití obrysů a 

zároveň zesílení barevných kontrastů. Podle Metzgera je bouřlivá nálada vytvářena právě 

drastickým kontrastem nebe a obilí. Tři rozdělené cesty vedoucí do prázdna zase údajně 

symbolizují bezvýchodnost.338                                                                                                                                       

  

Podle Nováka se Van Gogh uplně nevzdávál svých názorů z holandského období a 

jisté myšlenky se odrážely i v jeho pozdní tvorbě. Vracel se k motivům z Holandska i z jihu 

Francie. Příkladem je obraz známý pod názvem Na prahu věčnosti, který maloval podle 

kresby Truchlícího muže z Haagu. Zabýval se také myšlenkou znovu namalovat Jedlíky 

brambor a krajinu Vzpomínka na sever namaloval jako vyjádření své nostalgie v té době.339  

Pokud se podíváme na změny v technice malby během celé umělecké tvorby Van 

Gogha, je vidět vliv soudobých tendencí, zejména v pařížském období, avšak 

s přizpůsobením těchto vlivů svému osobitému stylu. V kresbě se změny odrazily v 

postupném vytváření prvků a linií, ze kterých autor posléze modeloval tvary věcí. V malbě 

přešel od vytváření skicy uhlem k přímé malbě barvou a od inspirace tradičními 

holandskými malíři přešel k obdivu koloristů a impresionistů. Velké změny také prodělal 

vnitřní obsah a záměr tvorby, zůstala však volba motivů vyjadřujících těžký osud, ať už 

                                                 
336 NOVÁK, Luděk. Vincent Van Gogh, 1959, s. 36 
337 METZGER, Rainer, WALTHER, Ingo, F. Van Gogh, 2003, s. 242 
338 METZGER, Rainer, WALTHER, Ingo, F. Van Gogh, 2003, s. 242 
339 NOVÁK, Luděk. Vincent Van Gogh, 1959, s. 33 
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v zobrazení lidí nebo atmosféry krajiny. Od začátku do konce zůstala ve Van Goghově 

tvorbě také oddanost své umělecké vizi a touze jí vyjádřit.   
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ZÁVĚR 

 

Tato bakalářská práce se zabývala rozborem a porovnáním změn ve Van Goghově 

stylu a technice během několika jeho životních období.  

V práci jsem nejdříve představila situaci v tehdejším uměleckém světě 19. století s 

důrazem na aktuální dění, tendence a směry a zároveň také do značné míry dominanující 

techniky malířství 19. století. V souvislosti s pohledem historiků a teoretiků umění jsem se 

rovněž snažila zařadit tvorbu Van Gogha do tehdy aktuálních uměleckých směrů.  

Prostřednictvím rozdělění Van Goghovy tvorby na jednotlivé životní etapy jsem dále 

popsala proměny malířského tvarosloví a s ním související díla jednotlivých tvůrčích 

období, uvedla příklady obrazů, krátce popsala životní události Van Gogha, údaje o jeho 

pobytu a stěhování. Následně jsem porovnala vývoj a změny v technice jeho tvorby napříč 

těmito obdobími.  

Srovnání bylo provedeno převážně s pomocí komentářů Luďka Nováka, Miroslava 

Lamače, Rainera Metzgera a také s využitím vlastních vyjádření Vincenta Van Gogha 

plynoucích z jeho dopisů. Z výzkumu vyplynulo ovlivnění Van Goghy tvorby díly 

soudobých umělců, ale také literaturou. Vliv soudobých tendencí se odrazil pouze v jistých 

technikách, konkrétně v rámci experimentování, a v rámci výměny názorů mezi Van 

Goghem a dalšími malíři.  

Jednotlivé komentáře Van Gogha z jeho dopisů přátelům rovněž pomohly analyzovat 

směřování jeho tvorby z hlediska technického, hlubšího obsahu jeho obrazů a také z hlediska 

zvolených motivů. Analýza Van Goghovy tvorby dále umožnila najít souvislosti a analogii 

z  pohledu na tvorbu dalších malířů, kteří se v jisté životní etapě s Vincentem Van Goghem 

potkali a měli tak na jeho tvorbu vliv či naopak byli ovlivněni jím.  
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4. Tkadlec před otevřeným oknem - Nuenen, červenec 1884, olej na plátně, 67,7 x 

93,2 cm, Neue Pinakothek, Mnichov 
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5. Jedlíci brambor - Nuenen, duben-květen 1885, olej na plátně nalepeném na 

dřevěné desce, 72 x 93 cm, Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo 
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6. Fara v Nuenenu - Nuenen, říjen 1885, olej na plátně, 33 x 43 cm,                                 

Rijksmuseum Vincent Van Gogh, Amsterdam  

   

7. Montmartre - Paříž, podzim 1886, olej na plátně, 22 x 41 cm,                                

Rijksmuseum Vincent Van Gogh, Amsterdam 
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8. Váza s karafiáty - Paříž, léto 1886, olej na plátně, 61 x 38 cm,                                 

Washington, sbírka Davida Lloyda Kreegera 
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9. Le Moulin de la Galette - Paříž, podzim 1886, olej na plátně, 38,5 x 46 cm,   

Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo

 

10. Pohled z pokoje v Rue Lepic - Paříž, jaro 1887, olej na plátně,  46 x 38,2 cm,                                 

Rijksmuseum Vincent van Gogh, Amsterodam 
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11. Le Moulin de la Galette - Paříž, březen 1887, olej na plátně, 46 x 38 cm,                                  

Carnegie Museum of Art, Pittsburgh 
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12. Vlastní podobizna se slaměnným kloboukem - Paříž, léto 1887, olej na kartonu,                                      

40,5 x 32,5 cm, Rijksmuseum Vincent van Gogh, Amsterdam 

            

13. Restaurace Sirenne v Asnieres - Paříž, 1887, olej na plátně, 64,5 x 65,5 cm,                        

Museé d’Orsay, Paříž 
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14. Kvetoucí ovocná zahrada - Arles, duben 1888, olej na plátně, 72 x 58 cm,                               

Rijksmuseum Vincent van Gogh, Amsterdam 
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15. Kvetoucí broskvoň - Arles, duben/květen 1888, olej na plátně, 80,5 x 59,5 cm,                          

Rijksmuseum Vincent van Gogh, Amsterdam 
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16. Rybařské čluny v Saintes-Maries - Arles, červen 1888, olej na plátně, 44 x 53 cm,                           

Puškinovo museum, Moskva 

      

17. Noční kavárna - Arles, září 1888, olej na plátně, 70 x 89 cm,                                                        

Yale university Art Gallery, New Haven. 
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18. Čtrnáct slunečnic ve váze - Arles, srpen 1888, olej na plátně, 93 x 73 cm,                            

National Gallery, Londýn 
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19. Zahrada nemocnice Saint-Paul - Saint- Rémy, listopad 1889, olej na plátně,                                   

73,1 x 92,6 cm, Museum Folkwang, Essen 

 

    

20. Hvězdná noc (Cypšiše a vesnice) - Saint – Rémy, červen 1889, olej na plátně, 73,7 x 92, 1 

cm, Museum of Modern Art, New York 
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21. Kostel v Auvers - Auvers- sur- Oise, červen 1890, olej na plátně, 94 x 74 cm,                             

Musée d’Orsay, Paříž 
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22. Podobizna dr. Gacheta - Auvers-sur-Oise, červen 1890, olej na plátně,                                        

94 x 74 cm, Musée d’Orsay, Paříž 

 

    

23. Havrani nad obilným polem - Auvers-sur-Oise, červenec 1890, olej na plátně,                           

50,5 x 103 cm, Rijksmuseum Vincent Van Gogh, Amsterdam 

 

 

 


