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Resumo: Através desta comunicação, temos o intuito de realizar uma leitura das 
seguintes obras de Vincent Van Gogh (1853-1890): Dois Ciprestes (1889) e Olival 
(1889). Para tanto, levaremos em consideração sua composição formal e pictural 
bem como a própria subjetividade do artista. Não basta apenas julgarmos a história 
de vida de um artista se não compreendermos a realidade social e o contexto que o 
mesmo estava inserido. Portanto, este estudo pretende pensar a experiência artística 
do pintor de uma outra perspectiva que não seja aquela do normal e do patológico, 
criada através de cânones impostos pela cultura de uma época.    
Palavras-chave: Van Gogh, Paisagens, Cor/Expressividade.  
 
Abstract: Through this communication, we will make a critical analysis of the 
following works from Vincent Van Gogh: Two Cypresses (1889) and Olive Grove 
(1889), considering the formal and pictorial composition and the artist’s subjectivity 
as well. To judge the artist’s history of life is not enough if we don’t comprehend the 
social reality and the context that the artist was inserted. Therefore, this study 
intends to think about the artistic experience of the painter from another 
perspective different from the regular and pathologic, created thru canons imposed 
for a time’s culture. 
Key-words: Van Gogh, Landscape, Color/ Expressiveness. 
 
 
 

   Falar de Vincent Van Gogh (1853-1890) e de sua poética não é uma tarefa 

muito fácil, pois, inúmeros foram aqueles que escreveram sobre sua vida e obra. 

Todavia, esta comunicação tem por meta desenvolver uma leitura das obras: Dois 

Ciprestes (1889) e Olival (1889). 

Van Gogh ficou estigmatizado como o artista louco e embora não tenha sido o 

único a ser rotulado como gênio louco, o pintor holandês acabou sendo mais 

conhecido pelas intempéries de seu comportamento e pela pobreza material que 

experimentou do que pela importância de sua obra. O esteriótipo de gênio-louco, 

tanto tempo atribuído a este homem de sensibilidade notável, nos oferece uma visão 
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superficial de sua obra; para “mergulharmos” na mesma, é necessário 

compreendermos o contexto histórico e artístico que o artista vivenciara. Em Van 

Gogh, o elo entre arte e vida era muito forte.  Ao mesmo tempo em que a arte era 

para sua libertação, ela era o campo onde muitas vezes ele tinha que duelar consigo 

mesmo. Conforme Frayse-Pereira, para o historiador e crítico de arte Shapiro: 

 

[...] Van Gogh usa a pintura como um meio de se defender 
 contra os seus próprios medos. A pintura é, portanto, 
 apresentada como um processo através do qual o pintor 
 defende-se contra si mesmo. A pintura de Van Gogh, para 
 usar a expressão de Shapiro, seria um ato de ‘altíssima 
 inteligência’ que previne o colapso efetivo,  eminente. 
(FRAYSE-PEREIRA, 2005, p.235) 

 

Entretanto, a pintura de Van Gogh, não servia apenas para prevenir “o colapso 

efetivo eminente”, suas obras foram marcadas por um excesso de forças, de nervos e 

de violência expressiva, que afirmaram sua vontade como artista. E este excesso está 

marcado em suas obras mais representativas: as paisagens. 

Através das cartas que escreveu ao irmão Théo sabemos que a impossibilidade de 

pagar pessoas para posarem como modelos artísticos, resultante de sua condição 

financeira, levou-o a deparar-se com a paisagem do sul da França, uma natureza 

exuberante, de luz clara e cores intensas; Van Gogh passou a pintá-la de forma 

exaustiva. O artista não tinha por intuito executar uma cópia idealizada da mesma e 

sim, traduzir sobre ela, toda a sua expressividade. Conseguia dar ao motivo mais banal 

uma força de expressão quase existencial.  

Ao analisarmos a obra Dois Ciprestes (1889), por exemplo, temos a nítida 

impressão que o pintor “descarregou” sobre esta obra a expressividade de sua 

própria vida. 
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Dois Ciprestes, 1889. Óleo s/ tela; 73,5 x 92,5 cm. Nova Iorque, Metropolitan Museum of Art. 

 

 Podemos observar que ele não quis retratar apenas um céu colorido com 

pinceladas rosadas, um azul ultra vivo e uma lua crescente, mas sim expressar através 

do mesmo, sua vontade veemente de uma exaltação de sentimentos. Toda a 

composição é marcada por frenética gestualidade. As cores são tão vibrantes que se 

não fosse o tratamento que atribui às suas divisões na tela, talvez não conseguíssemos 

identificar na obra o que representaria o primeiro plano e o fundo da pintura. Seus 

ciprestes, verdes flamejantes, são recorrentes em outras obras assim como seus 

campos de trigais; eles aparecem nesta composição, em primeiro plano, e ultrapassam 

as dimensões da tela. Sobre esta planta que tanto o encantava, afirmou: 

                            

Os ciprestes ocupam-me constantemente, gostaria de fazer deles 
alguma coisa semelhante ás minhas pinturas de girassóis, pois admira-
me que não tenham sidos pintados como eu os vejo. Nas linhas e nas 
proporções são bonitos como um obelisco egípcio. E o verde é um tom 
fino e muito especial. (VAN GOGH apud WALTHER 2007, p.65)  

 

   Vincent tinha a necessidade de aproximar a própria natureza às suas 

questões de vida. Queria penetrar na vida tão profundamente quanto possível e, por 
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assim dizer, sentir sua pulsação. Valorizava o uso da cor em suas obras e relacionava-

as com a própria vida. Mas suas tonalidades muitas vezes se tornavam amortecidas e 

com menor contraste, principalmente em seus períodos de crise psíquica. Isto não 

significa que Van Gogh abandonara seu colorido exacerbado, mas sim, que diminuiria 

conseqüentemente sua paleta de cores.  

Em sua obra Olival (1889), retorna aos temas de árvores, mas, 

diferentemente dos ciprestes, as pinceladas aqui aparecem de forma mais 

pontiagudas ao invés de pinceladas sinuosas. Ainda mais característica do que em sua 

obra Dois Ciprestes  (1889), as pinceladas atribuídas à obra Olival (1889) apresentam 

uma única movimentação onde, tanto o céu, quanto a terra e as árvores apresentam 

um único ritmo e apenas se distinguem através do contraste enfraquecido das cores 

ocre, verde e azul.  

 

 
Olival,1899. Óleo s/ tela; 72 x 92 cm. Otterlo, Rijksmuseum Krooller-Muller. 

 

Notemos que o tom azul também aparece nos troncos das oliveiras assim como 

nas folhas e no chão da paisagem. Novamente observamos que esta paisagem é 

representada quase como um sonho angustiante. Suas oliveiras aparecem de forma 

tumultuada, contorcida, em constante movimento, como se representassem todo o 

sofrimento que o pintor sentiu no momento de execução da obra. Em uma de suas 

cartas ao irmão Théo, Vincent (VAN GOGH, 1997, p.374), dizia que era preciso se 

enraizar na terra se quiséssemos crescer, pois só plantando, se germinaria. Talvez 

quisesse dizer que gostaria de ser como aquela simples árvore que não necessita de 
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muita coisa para sobreviver, talvez quisesse manter uma relação una com a mãe 

natureza, se alimentando desta terra. Dissera também a Théo, nesta mesma carta, que 

desejaria ao irmão que a família fosse para ele da mesma forma que a natureza era 

para o pintor, com seus torrões de terra, o trigo amarelo, o camponês, ou seja, que 

encontrasse em seu amor pelas pessoas motivo não só para trabalhar, mas para se 

consolar e reerguer-se, quando necessário. Jamais poderia estabelecer com as pessoas 

a relação que tinha com a natureza, já quê, o sofrimento que o mesmo vivenciava era 

resultante do sentimento de inadaptação social, pois a sociedade via-o como um 

marginal incapaz de se enquadrar na disciplina do trabalho e do capital. Seu trabalho 

se opõe as exigências da civilização industrial.    

Só a pintura permitia-lhe esquecer dos seus problemas pessoais e mundanos, 

pois, a pintura acima de tudo era sua vida. Só ela lhe conservava e dava forças para 

viver. Certa vez Vincent afirmou que só o trabalho podia distraí-lo infinitamente mais 

do que qualquer outra coisa e se pudesse se lançar com toda sua energia, este seria 

seu melhor remédio.  Talvez por isso, tenha pintado muitas vezes até a exaustão dois 

ou até três quadros por dia. Sua vida e sua arte tornaram-se inseparáveis justamente 

porque trabalhava por extrema necessidade. Em carta à Theo, Van Gogh escreveu: 

 
Quero fazer desenhos que impressionem certas pessoas [...] Não viso 
exprimir com minhas figuras, minhas paisagens, uma espécie de 
melancolia sentimental, mas uma dor trágica. Enfim, quero chegar ao 
ponto em que digam de minha obra: este homem sente 
profundamente, este homem sente delicadamente. [...] Eu gostaria de 
mostrar por minha obra o que existe no coração de tal excêntrico, de 
tal nulidade. Esta é a minha ambição. (VAN GOGH Apud FRAYSE-
PEREIRA, 2005, p.245).  

 

 Para concluir esta breve comunicação, faço uso das palavras do autor Ingo 

Walther para melhor evidenciar sua poética ao longo de toda vida: 

  

Realização e solidão, anseio e desespero, amor e desalento, 
devotamento e renúncia, harmonia e desassossego, proximidade e 
lonjura, permanência e efemeridade, foi o que o homem e artista 
pintou em seus quadros. Ele não queria sempre com a sua arte dar 
consolo, o consolo de que ele mesmo necessitaria, ele que dava ao 
mundo e á vida o seu amor – e do amor sempre ficou vazio. Sofreu 
neste mundo e nele se dilacerou; e criou com a sua arte um mundo 
próprio e novo, colorido e movimentado que contém tudo o que ele 
sabia da existência. (WALTHER, 2007, p. 88-89.) 
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  Ao tacharem Van Gogh com um louco/gênio, a história e a crítica de arte 

muitas vezes anulam o potencial poético de seus trabalhos em favor de uma reflexão 

que valoriza sua pintura como expressão de supostas patologias. Cabe a nós tentar 

compreender, acima de tudo, que este era um homem de extrema sensibilidade, que 

intuía transformar sua arte na mesma intensidade que sua própria vida.   
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