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ПОСЛЕДЊИДАНИ 
ХОЛАНДСКОГСЛИКАРАУ
ФИЛМУС ЉУ БА ВЉУ,  

ВИН СЕНТ: МИ СТЕ РИ ЈА  
ВАН ГО ГА

Сажетак: Фа сци нан тан рад, жи вот пре пун ства ра лач ке стра
сти и дра ма тич на смрт Вин сен та ван Го га не са мо да су би ли че
ста те ма на уч них ра до ва, већ су го ди на ма рас плам са ва ли ма шту 
и ве ли ког бро ја умет ни ка, а са мо у обла сти филм ског ства ра ла
штва хо ланд ском сли ка ру по све ће но је ви ше де се ти на крат ко ме
тра жних и ду го ме тра жних, до ку мен тар них и игра них оства ре
ња. У фил му „С љу ба вљу, Вин сент: Ми сте ри ја ван Го га” се, на 
осно ву умет ни ко ве пре пи ске с бра том, ин тер пре ти ра ју до га ђа ји 
ко ји су прет хо ди ли ње го вом тра гич ном кра ју на на чин ко ји ар гу
мен то ва но до во ди у пи та ње одр жи вост зва нич не вер зи је ње го ве 
смр ти, а у исто вре ме, „ожи вља ва ње” ње го вих слика пред очи ма 
гле да ла ца, по ку шај је да се ин тер пре ти ра на чин на ко ји је сли кар 
до жи вља вао свет око се бе. Циљ ра да је да ис тра жи ове две ин
тер пре та ци је.

Кључне речи: Вин сент ван Гог, филм ска интер пре та ци ја, 
филмска умет ност

Готово да нема човека који није чуо за Винсента ван Го
га(VincentWillemvanGogh),безобзирадалијељубитељ

ДЕЈАНА ПРЊАТ



91

ДЕЈАНА ПРЊАТ

сликарстваилиније.Можда јечуо занекуодверзијање
гових „Сунцокрета”, можда да је боловао од менталне
болести,дајесебиoдсекаоувоилидасеубио.

Некисугаупамтилиипотомештојеживеоусиромаштву
иштојетокомживотауспеодапродасамоједнуслику,1под
називом„Црвенивиноград”,итосвојојбелгијскојколеги
нициипријатељици,2докседанасњеговаделапродајуза
милионскеизносе.

Такоје,например,уновембрупрошлегодинеслика„Рад
никупољу”из1889.годинепродатаза81.3милионадолара
на аукцији у њујоршкомКристису (Christie’s),3 док „Пор
третдоктораГашеа”(PortraitofDr.Gachet)из1890.године
идаљедржирекорднуценупродаје–зањује1990.године,
тачностогодинанаконштојенастала,јанапскикупацпла
тио82,5милионадолара,штојојједонелотитулудотада
најскупљепродатесликенајавнојаукцији.4

Њеномновомвласникуслика јебилатоликобитнадајеу
првоммоментужелеодаје,кадаумре,спалезаједносањим,
а јавност је одахнула текнаконшто се онпредомислиои
одлучиоданаправимузејукомебијеизложиосацеломсво
јомколекцијом.5ПремаподацимаГалеријеванГог,овасли
каједоданаспроменилапетнаествласника,а1938.године
јебилаиупоседуХерманаГеринга(HermannGöring).6

Иакојекаснопочеодаслика,аживеојекратко,ванГогје
биоизузетноплоданаутор.Заједнудеценију,коликојетра
јалањеговасликарскакаријера,засобомјеоставиоокохи
љадууљанаплатнуивеликибројцртежаискица,ањегова
продуктивностјебилареалноивећа,јерјепрекоготовотре
ћинерадоваизраногпериодарадионовемотиве,прекрива
јућипостојеће.7Предкрајживота,штосевидиизњегових

1 Постоје различита мишљења о броју слика које је Винсент ван Гог
продаo–некиауторипомињуједну,некидве,анекиитри,алијејасно
даниуједномодтихслучајева,поценамакојесутадабилеактуелнеза
његовадела,одњиховепродајесликарнебимогаодапреживи.

2 http://annaboch.com/theredvineyard/(11.04.2018)
3 https://www.christies.com/features/LabourerdansunchampbyVin
centvanGogh86433.aspx(18.03.2018)

4 https://www.vincentvangogh.org/portraitofdrgachet.jsp(12.05.2018)
5 КакопримећујеВикторијаЧарлс,јавностбиистогчасаизгубилаинте

ресовањезасудбинуовесликеуколикобисеутврдилодајенасликао
некианонимниуметник.Вишеу:Charles,V. (2011)VincentVanGogh,
NewYork:ParkstonePressInternational,p.7.

6 http://www.vggallery.com/painting/p_0753.htm(17.04.2018)
7 Dik,J.atall.(2008)VisualizationofaLostPaintingbyVincentvanGogh

UsingSynchrotronRadiationBasedXrayFluorescenceElementalMapping,
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писамамлађембратуТеу(TheodorusTheovanGogh),8имао
јефазекадајерадиоивишесликанедељно.9

Осимслике„Људикоји једукромпир” (1885),најпознати
јаделаурадиојетокомпоследњихпаргодинасвогживота,
од„Црвеногвинограда”(1888),свихверзија„Сунцокрета”
увази (1888), „Спаваћесобе” (прваверзија1888,адруге
двегодинуданакасније),„Звезданеноћи”(1889),„Ириса”
(1889),„Аутопортасазавијенимухом”(1889),„Житногпо
љаичемпреса”(1889)и„ПортретадоктораГашеа”(1890)
до„Житногпољасвранама”(1890).

Стручњаци,међутим, доводе у питање аутентичност свих
радовакојисеводеподњеговимименом.Укњизи„Прави
ванГог“наведенјеслучајсликаркекојаје1897.године,ди
већисехоландскомсликару,копиралаједанњеговаутопор
треталистављајућисвојпотписнаслику,дабичетрнаест
годинакасније,наизложбињеговихрадоваупарискојга
леријипрепозналатајсвојрад.Напозадинијебилодосли
каноцвеће, ањенпотписуклоњен.Дело јеубрзопродато
каоВинсентово,ауврштенојеиукаталогњеговихаутопор
третаподназивом„Аутопортретсацвећем”,иако јеаутор
каталогазнаокојенасликаотодело.10

Сла ва на кон смр ти

ВинсентјесахрањеннаградскомгробљууОверу,свомпо
следњемпребивалишту,окруженсликамаисунцокретима,
узприсуствомањегбројаљуди,пресвегапријатељаипо
знаникакојисудошлиизглавногградадасеопростеодње
га.Теоjeпланираоданаконсахранепокушадаскренепа
жњуштоширејавностинабратоврад,алигајесмртпред
ухитрила.Четвртвекакасније,ињеговотелојепребаченоу
Овериодтададвабратапочивајуједандодругога.

ЗаВинсентовуславупобринуласеТеовасупругаЏо(Јоhana
vanGogh–Bonger).ОнајепревеланаенглескиВинсенто
ваписмаиобјавилаих,ањеговесликеслаланаизложбе.11

Analyti cal Che mi stry,Vol.80,No.16,August15,Washington,D.C:Ameri
canChemicalSociety,p.6436.

8 Тео јебратаиздржаваоиподржавао.Уписмуод22.05.1889.године
тешигаштомусесликенепродајуинаводидасеуПаризу,гдејеон
живео,непродајуниделаГогена,Писароа,Реноара.Вишеу:Charles,V.
(2011)Vin cent Van Gogh,NewYork:ParkstonePressInternational,p.158.

9 http://vangoghletters.org/vg/search/simple?term=bedroom(02.04.2018)
10Tromp,H.(2010)А Real Van Gogh, How the Art World Strug gled with Truth,

Amsterdam:AmsterdamUniversityPress,pp.1314.
11VincentVanGogh,Ever Yours: The Es sen tial Let ters, Jansen, L, Luijten,

H.,Bakker,N.eds.(2014),NewHavenandLondon:YaleUniversityPress,
p.35.
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Мада је имала прилику да само неколико пута срет
не девера,12 1913. године објављује и књигу под називом
„МемоариВинсентаванГога”.

Мождањеговраднијеодмахбиоширокоприхваћен,алије
биопрепознатукругупознаваоцаликовнеуметности,пре
свегадругих сликара,13 критичараиљубитељауметности,
пасенеможесматратипрецизномтврдњаданијебиоце
њензавремесвогживота.14

Први позитиван чланак оњему објавио је последњихме
сеци његовог живота француски критичар под називом
„Изоловани:ВинсентванГог”,паргодинанаконсмртивећ
почињудаганазивајугенијем,атокомследећихнеколико
деценијафранцуски и холандски критичари направили су
доњегалегенду–хероја,мученика,несвхаћеноггенија.15

Званична верзијa догађаја у којој сликар у тренуцима ра
стројстваодузимасебиживотдоводисегодинамаупитање.
ДокторРеј(FélixRey)јевероваодаВинсентиманекуфор
муепилепсије,докданашњистручњацитопобијају.Чиње
ницаједајеуњеговојпородицибиломенталнихболести,
одтогадасесумњадамусеједанбратсеубио,дајеједна
одсестарапоследњегодинепровелауизолацији,анедоста
такмедицинскогкартонаонемогућавадасепрецизноутвр
дикакојеумроТео.Некиауторисматрајуда јеионсеби
одузеоживот,16другитооспоравају17алиупородицинико
нијеимаоепилепсију.18Урадуповодом150тегодишњице
од рођења холандског сликара под називом „Болест Вин
сента ванГога”наводиседа јеВинсентпатиооднаслед
ногпоремећаја, алинеод епилепсије, каоида је количи
наалкохолаидуванакоју јеконзумирао,узнередовнуис
хрануиизложеносттоксичнимбојама,условилатоксичну
психозу.Урадусеоповргаватезадајесликару„креатив
номлудилу”сликаотаконадахнутоизакључујеседаније

12Gayford,M.Introduction,in:VanGoghBonger,J.(1919)A Me mo ir of Vin
cent van Gogh,LA:TheJ.PaulGettyMuseum,p.16.

13Оњеговомживотуисмртиписалисуинекиодњеговихпријатељасли
кара,попутЕмилаБернара(ÉmileBernard)изкојихсевидидасувеома
ценилиВинсентоврад.

14http://vangoghletters.org/vg/publications_2.html(14.03.2016)
15Heinich,N.(1996)The Glory of Van Gogh, an An thro po logy of Ad mi ra tion,

Princeton,NewJersey:PrincetonUniversityPress,p.3.
16Еiss,H.(2010)Christ of the Coal Yards: A Cri ti cal Bi o graphy of Vin cent van 

Gogh,NewcastleuponTyne:CambridgeScholarsPublishing,рp.253254.
17Geneeskd,N.T.,ThecauseofdeathofTheovanGogh(18571891),05.04.

2018.,https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20051145
18Arnold,W.N.(2004)TheIllnessofVincentvanGogh,Јo ur nal of the Hi story 

of the Ne u ro sci en ces,Vol.13,No.1,Philadelphia:Taylor&Francis,p.33.
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уметников поремећај производиоњегову креативност, већ
дајенапротив,онупркосболестибиогенијалансликар.19

Данассеоњемуучикаоосликарукојијепрвиувеоизра
жавање бојом на начин који није опонашање објекта који
сеслика.УписмуТеуод18.августа1888. године,које је
данасозначенокаописмо663,Винсентобјашњава:„Уместо
дапокушавамдапренесемштопрецизнијеоноштомисе
налазипредочима,јакористимбојепроизвољнијекакобих
себеснажнијеизразио”.20

Његовапопуларностјеполакорасла,а„одтрећегенераци
јенаконњеговесмрти, ванГог јепостепеноинтегрисану
популарну културу у различитим формама”.21 Уколико се
занемарисвапонудаширокепотрошњесањеговимликом
или мотивима његових дела, попутшоља, тањира, одеће,
накита, роковника,могуће јепутеминтернетанаручитии
његовесликеодштампаненапапируилиплатнууВанГо
говој галерији изЊуЏерсија22 илиВан Гоговоммузеју у
Амстердаму.23

Филм ска ин тер пре та ци ја до га ђа ја  
из 1890. го ди не

Малојесликаракојисутоликоинспирисалидруге.ВанГог
једобиозаслуженоместоуисторијиуметности,посвећени
сумумногинаучнирадови,алииопера,24балет,25делаза
бавне музике,26 направљена је изложба посвећена само
једној његовој слици под називом „Спаваћа соба”, на ко
јојсуприказанесветрињеневерзије,аупонудијебилаи
могућностдасепреспаваукопијисобесаслике.27

Када се говори о филмским ствараоцима, они су му по
светили на десетине својих остварења.28 Вероватно су

19Исто,стp.41.
20http://vangoghletters.org/vg/letters/let663/letter.html(21.04.2018)
21Heinich,N.(1996)TheGloryofVanGogh,anAnthropologyofAdmiration,

Princeton,NewJersey:PrincetonUniversityPress,p.99.
22http://store.vangoghgallery.com/VanGoghCollection.aspx(16.04.2018)
23https://www.vangoghmuseumshop.com/en/printingondemandmasterpie

ces(16.04.2018)
24https://www.youtube.com/watch?v=dzjvByrEzKc(16.04.2018)
25https://www.youtube.com/watch?v=beKucA5mBVk(16.04.2018)
26https://www.youtube.com/watch?v=oxHnRfhDmrk(15.04.2018)
27Prnjat,D.(2017)ObservingorUsingVanGogh’sBedroom:NewApproach

toAttractingtheArtAudience,Jo ur nal of Ak de niz,Issue20,vol.10,Ankara:
DergiParkAkademik,p.94

28Премакаталогусаамстердамскеизложбе„ВинсентванГогнафилму
ивидеу”самоупериодуод1948.до1990.годинепосвећенасуму82
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најпознатији „Ван Гог” из 1948. године, филм „Жудња за
животом”из1956.годинеифилм„Снови”АкиреКуросаве
(AkiraKurosawa)саМартиномСкорсезеом(MartinScorsese)
уулозиванГога, анепрекидносеснимајуиновифилмо
висаовомтемом,паћемоускоромоћидагледамоифилм
„Врата вечности” са Вилјемом Дафоом (Willem Dafoe) у
главнојулози.29

Ипак, филмско остварење посвећено холандском сликару
„Сљубављу,Винсент:МистеријаванГога”,којиједобио49
номинацијаи17награда,30међукојимасуинајпрестижније,
разликујесеодсвихпретходнихнесамопоинтерпретацији
догађаја,већивизуелно.

Сценаристи филмаПољациДорота Кобјела (DorotaKobi
ela), Јацек Денел (Jacek Dehnel) и БританацХју Велчман
(HughWelchman), на основу 819 сачуваних Винсентових
писама31 која се налазе уМузеју ван Гога у Амстердаму,
представљајугледаоцимановуинтерпретацијудогађајако
јисуседесили1890.годинеуОверу,којисукулминирали
уметниковомнеочекиваномсмрћуу37.години.

РадњасеодвијагодинудананаконВинсентовесмрти,ка
даглавнијунакАрманРулен(ArmandRoulin),синЖозефа
Рулена (Јoseph Roulin),32 на очев захтев креће уПариз да
ТеупредапоследњеВинсентовописмо.Пошто сазнаје да
јеТеопреминуополагодиненаконВинсента,одлучуједа
сеупутикапоследњемВинсентовомодредиштуидапреда
писмодокторуГашеу.Тамо,крозразговоресаљудимакоји
супознавалисликара,свевишеверуједајеВинсентубијен.
УтогапосебноуверавадокторМазари(DrJosephMazery),33
локалнидокторкојигајепрвипрегледаонаконштојебио
погођен,истичућидазбогуглапрострелнераненијебило
могућедајеВинсентпуцаоусебе,аподсећагаидаљуди
којижеледасеубијуреволвером,торадетакоштопуцају

филмскаивидеоостварења.Вишеу:Heinich,N.(1996)The Glory of Van 
Gogh, an An thro po logy of Ad mi ra tion, Princeton, New Jersey: Princeton
UniversityPress,p.100.

29https://www.imdb.com/title/tt6938828/(25.04.2018)
30http://lovingvincent.com/news,202,pl.html(25.04.2018)
31Винсентнијеводиомногорачунаописмимакојајепримао,пасеуМу

зејуванГогачувасамоњих83.Вишеу:Brower,R.(2000)ToReacha
Star:thecreativityofVincentvanGogh,High Abi lity Stu di es,London:Car
faxPublishingLtd.Vol.11.No.2,2000,p.179

32Жозеф јерадиокаопоштар,али јеуфилму„добиоулогу”директора
поште

33ДокторМазари је представљенпреко дела „На вратима вечности”из
1890. године,иаконијепоузданода јеуправоонбиомоделприказан
наслици
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себиуглаву,услепоочницуилиууста,анеутело,каошто
јебиослучајсаванГогом.Оовојтемисегодинамараспра
вљаисвејевишеонихкојисеслажусаставомкојиуфилму
износидрМазари.34

ГлавнијунакпостављаипитањеодаклеВинсентуватрено
оружје и како јемогуће да у пољу, ако се уопште тамо и
догодиланесрећа,нисупронађениниреволвер,нињегове
слике?

Револвермарке „лефоше” (Lefaucheux)калибраседамми
лиметара,закојисепретпостављадајесмртнораниоВин
сента,пронађенјетек1960.годинеибиојеједанодекспо
натанаизложбиподназивом„Наивицилудила.ВанГоги
његоваболест”,којајеодржанауМузејуванГогаод15.јула
до22.септембра2016.године.35

Стручњаци који су радилина изложбине тврде безрезер
внодајеуправоизњегапуцанонахоландскогсликара,али
истичудасенерадиопосебноефикасномреволверуида
сугаутовремепродавцикористилидабињимеплашили
потенцијалнекрадљивце,штобимоглодаобјасникако је
Винсентнаконзадобијенеповредеуспеодасевратиусвоју
собу.Наводеданијебиозакоченкадајепронађен,каоида
сепоњеговомстањуможезакључитидајележаоуземљи
између50и80година.Чакиакосевременомдодатнимана
лизамаутврдидасуониуправу,идаљеостајепитањекоје
сеуфилмупоставља–којеповукаоороз?36

Ви зу ел на ин тер пре та ци ја ван Го го вог све та

„Сљубављу,Винсент:МистеријаванГога”разликујесеви
зуелнонесамоодсвихфилмовакојисупосвећениванГогу,
већодсвихикадаснимљених.

Упитањујепрвидугометражниигранифилмкојијенакон
снимањацеоосликануљанимбојама,уманируукомејето
радиоВинсент,аинспирацијазафилмнасталајенаоснову
реченицеизпоследњегВинсентовогписмаТеу:„Неможемо
говоритидругачијенегокрозсвојеслике”.37

34Каопримервидетиизвештајод24.јуна2013.године:VINCENTJ.M.DI
MAIO, M.D vangoghbiography.com/documents/FullVanGoghForensic
Report.pdf(25.04.2018)

35https://www.vangoghmuseum.nl/en/whatson/exhibitions/pastexhibitions/
onthevergeofinsanity(24.04.2018)

36НајчешћесеокривљујуГогенидрГашезаВинсентовусмрт.Вишеу:
Morgan,T.(2014)The Stran ge De ath of Vin cent Van Gogh,Rockville:Ame
ricanHeritage–NewWorldCity

37http://lovingvincent.com
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Тако пред очима гледаоца као да оживљавају ван Гогова
осликанаплатна,дајућипублициилузијудасу,попутАли
сеуземљичуда,некакоушлиуњеговсвет,дагледајуоно
штојеонвидео,наначиннакојијеонвидео.

Ликови из филма су личности чије је портрете радио по
следњихпаргодинаживота,којисекрећупоентеријеримаи
екстеријеримакојејесликаоиоткривајуглавномјунакукао
укласичнојдетективскојпричи,различитедетаљеодогађа
јимакојисусеодигралитокомпоследњихданаванГоговог
живота.

Мада јепрвобитнаидејабиладасенаправикратакфилм,
кадасуауторифилмавиделилондонскупубликукојајеса
тимачекаладабивиделаизложбуванГоговихписама,схва
тилису„даљуденезанимасамоњеговауметност,већито
какавјечовекбио”,38пасупроменилиодлуку.

Након снимањафилма уЛондону иВаршави, сликари су
потрошили6.500тубаи1.300литарабоје39опонашајућиван
Гогов стил и користећи палету боја коју је користио пред
крајживота.Уматеријалузановинаренаводиседајеби
лопотребноручноуљемосликати65.000фрејмовавеличи
не 67х49цм, јер је за сваки секундфилмабилопотребно
12сликаидајенањемурадило125ликовнихуметникаиз
целогсвета.40

Кобјелајепокренулапројекат.Онаје,уствари,ималаидеју
дасамаосликафилм,алисеиспоставилодабијојзатобило
потребнооко80 година.41Покушала јеидапотезечетки
цомсимулиракомпјутерскоманимацијом,алиниједобила
жељенирезултатјерјебилоочигледнодаихнијеурадила
људскарука.

Дабифилмбиореализованангажованоје20,затимјош30
ликовнихуметника,аондајепостављенионлајногласна
којисепријавиловишехиљадауметникакојисужелелида
будудео тима.42Међуонимакоји супрошлитестирањеи
билиангажовани,билојеидвојенаших,БисеркаПетровић

38Popadić,A.KadportretiVanGogaprogovore,10.05.2015.,23.03.2018;
http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:547120KadportretiVanGoga
progovore

39 Roberts, B. (2017) On Pa in terly Im pres sion, Com pu ter Grap hics World  
Sep tem berOc to ber,London:BreakThruFilms,p.9

40http://lovingvincent.com/images/zdjecia/Loving%20Vincent%20Press%20
kit.pdf

41Idelson,K.(2017)Real Li fe In spi res Ani ma ted Art,VarietyOctober31,LA:
PMCp.76.

42Wolf, E. (2018)Lo ving Vin cent’ Can vas,Variety February 22,LA:PMC,
p.28.
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иВладимирВинкић.ЗаПетровићевујеанимацијабилaново
искуствокојејеутицалонањендаљирад.Билајеочарана
кадајевиделаликкојијесликала„какосекреће,гестику
лира,говори”,пасу„послеовогфилмаиванГоговихбоја,
мојебоје(...)добиленајачинииконтрасту...аподутицајем
раданафилму,посталасамнаративна.Узеласампрофесио
налнеглумцеиснимиласеријуфотографија...Поовимфо
тографијамасадрадимслике.”43Уистомтекстусенаводии
дајеВинкићвећимаоискуствасаанимацијом,алијеовај
пројекатутицаоинањега,јерјесхватиоколикомуодговара
тимскирад,пајепочеодасебавиисценографијом.

Упроцесураданафилму,сликарисусесусреталиисараз
личитим проблемима. Неке слике су морали да „допуња
вају”детаљимакојихнаоригиналиманема,надругимасу
моралидамењајубоједабиприказалидругогодишњедоба
илидругодобадана, а даби сеиспричалапричанафил
му,било јенеопходнонаправитиионесценекојеванГог
никаданијенасликао.Дагледаоцинебибилидоведениу
заблудуидабиразликаизмеђуВинсентовихрадоваирадо
вауметикаангажованихнаизрадифилмабилаштојаснија,
таквесценесуприказанекаофлешбековиицрнобеле.

Уме сто за кључ ка

ВанГогјеједаноднајзначајнијихсликара19.века,ањегов
животпрепунстваралачкестрасти,необичнихинцидената
ипоготовотрагичнасмртучинилесугапознатимширокој
јавности.„Сљубављу,Винсент:МистеријаванГога”,кроз
форму детективске приче интерпретира уметникову смрт
каонеразјашњеноубиство,акоришћењемликовасањего
вихпортретакаопротагониста,ирадњомсмештеномуам
бијентимакојејеоннасликао,гледаоциманудијединствену
визуелнуинтерпретацијуњеговогдоживљајасвета.

Упрвомизасадајединомдугометражномиграномфилму
осликаномуљанимбојамапокрећусемноге темекојeдо
воде у питање одрживост званичне верзије о уметниковој
смрти. Нови увиди у догађаје који су се одиграли у лето
1890. године засновани су не само на креативном надах
нућуауторафилма,већинарезултатимановијихнаучних
истраживања.Какојезапроцесизрадефилмаутрајањуод
94минутабилопотребношестгодинаиангажовањевише

43Аnonim.Živipraznikbojanavelikomekranu:„Sljubavlju,Vinsent:Miste
rijavanGoga”ubioskupuDOB,21.12.2017.,07.02.2018.,http://www.
domomladine.org/vesti/zivipraznikbojanavelikomekranusljubavlju
vinsentmisterijavangogaubioskopudob/
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одстосликара,вероватносепредфилмскомпубликомјош
дугонећепојавитисличноостварење.
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THEFINALDAYSOFTHEDUTCHPAINTER
INTHEFILMLOVING VINCENT

Abstract

The fascinating work, life full of creative passion and the dramatic
death ofVincentVanGogh, have not only been a frequent topic of
scientificpapers,buthavealso sparked the imaginationof anumber
ofartists.Intheartoffilmmakingalone,dozensofshortandfeature
length,documentaryandliveactionfilmshavebeendedicatedtothe
Dutchpainter.Inthefilm“LovingVincent”,basedoncorrespondence
betweentheartistandhisbrother,theeventsthathadprecededhistragic
endhavebeeninterpretedinawaythatarguablyquestionstheviability
oftheofficialversionofhisdeath.Atthesametime,the“revival”ofhis
canvasesbeforetheviewers’eyesrepresentsanattempttointerpretthe
wayinwhichthepainterhadperceivedtheworld.Theaimofthispaper

istoexaminethesetwointerpretations.

Keywords: Vincent Van Gogh, film interpretation, art film
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