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Het Van Gogh Museum in Amsterdam
beheert met ruim 200 schilderijen, bijna
500 tekeningen en meer dan 700 brieven
de grootste verzameling werken van
Vincent van Gogh ter wereld.
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VINCENT
VAN GOGH IS
SPRINGLEVEND

en prikkelt zintuigen
als nooit tevoren
Vincent van Gogh werd op 30 maart 1853 in het Brabantse dorp Zundert geboren. Hij was de
tweede Vincent in het gezin: de eerste Vincent was precies een jaar eerder -op precies dezelfde
datum- dood geboren. Vincent van Gogh was een zwijgzame jongen die slecht kon aarden
op school. Op zijn zestiende werd hij bediende in het Haagse filiaal van een internationale
kunsthandel, een aantal jaar later volgden overplaatsingen naar de vestigingen in Londen en
Parijs. Via een diverse omwegen besloot Vincent van Gogh besloot op zijn 27ste om kunstenaar
te worden. Deze beslissing zou zijn leven en de kunstgeschiedenis voorgoed veranderen.
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‘Wat levert het op om de samenwerking
met Muurmeesters aan te gaan? Dat de
verhalen van de werken van Van Gogh op
de juiste manier verteld worden.’
KAJ BARTELINK
LICENSING MANAGER VAN HET VAN GOGH MUSEUM
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‘Met de producten van Muurmeesters blijft
het DNA van het werk van Nederlands
grootste meester behouden’
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MUURMEESTERS
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Vincent Van Gogh en zintuigen
Zintuigen waren voor Vincent van Gogh heel belangrijk voor het ervaren
van de wereld. Hij maakte wat hij zag en gebruikte zijn andere zintuigen om
dat goed te vertalen naar een doek. Zo maakte Van Gogh niet alleen wat
hij letterlijk zag maar ook wat hij voelde, denk aan de wind. Toch was Van
Gogh niet iemand die vanuit zijn verbeelding schilderde, hoewel hij dat op
aanraden van Paul Gaugain wel heeft geprobeerd.

