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A Casa França-Brasil, espaço pertencente ao Centro 
Histórico do Rio de Janeiro,  desempenha importante 
papel na difusão da cultura e da arte. Nesta 
oportunidade, recebe a exposição multimídia imersiva 
Van Gogh e seus contemporâneos nos dias 6 de abril 
a 5 de junho de 2022. A exposição apresenta uma 
história digital de 60 minutos, desenvolvida através 
de multiprojeções em 360° de imagens de altíssima 
definição, com trilha sonora original inspiradora.  
 
O objetivo da mostra é envolver o público na fascinante 
história humana e artística de Vincent van Gogh (1853-
-1890) e seus encontros com artistas contemporâneos 
também presentes na exposição, como Paul Cézanne 
(1839-1906), Paul Gauguin (1848-1903), Henri de 
Toulouse-Lautrec (1864-1901), Chaïm Soutine (1893-1943), 
Amedeo Modigliani (1884-1920) e outros. O projeto, de 
caráter popular e ao mesmo tempo com características 
de um grande espetáculo, reflete o ritmo narrativo e a 
linguagem dos dias atuais típicos dos produtos culturais 
do terceiro milênio. 
 
O Almanaque Van Gogh e seus contemporâneos é um 
caderno desenvolvido pelo Programa Educativo, voltado 
para públicos de todas as idades que desejam se 
relacionar e experimentar processos artísticos inspirados 
na vida e na obra do artista. O material compõe a 
experiência de visitação à mostra e convida ao diálogo 
e à troca, buscando relações lúdicas e criativas com o 
nosso cotidiano.   
 
Desfrute! 
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Olhar ao redor
Van Gogh foi um artista autodidata e desde cedo absorveu coisas 
que via em seu cotidiano, como a natureza, as cores e a vida ao re-
dor. Uma de suas primeiras obras conhecidas é Os comedores de 
batata. Perceba as cores usadas para retratar o ambiente, de onde 
vem a luz… Veja a expressão das pessoas, suas roupas. A fumaça 
que sai do prato de batatas!... Que história essa imagem nos conta?

“Meu quadro 
exalta, portanto, o 
trabalho manual e 
o alimento que eles 
mesmos ganharam 
tão honestamente.”

Van Gogh

O que podemos 
perceber sobre 
a nossa própria 
realidade?

NA LÍNGUA DA ARTE

Aqui no Brasil também tivemos a estética realista muito 
presente nos movimentos artísticos do século XIX. Na 
obra Caipira picando fumo (1893), de Almeida Júnior, 

podemos perceber a representação de temas rurais, do 
trabalho braçal e do cotidiano do povo mais simples.

Os comedores de batata, 
óleo sobre tela, 82 x 114 cm, 1885
Van Gogh Museum, Amsterdã

Almeida Júnior
Caipira picando fumo, 

óleo sobre tela, 1893,  
Pinacoteca de São Paulo, Brasil

O que compõe a paisagem 
da sua comunidade?

Como as pessoas 
gostam de se vestir? 

Todos têm trabalho 
e moradia?

Como as pessoas 
se divertem?

Os políticos cumprem 
o que prometem?

O que você gostaria 
que fosse diferente?
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Campo de trigo 
com ciprestes, 
óleo sobre tela,  
73 x 93,5 cm, 1889, 
coleção particular

Jogo das 7 diferenças

Os artistas impressionistas tinham o desejo de 
capturar as variações de cor e luz ao longo do 
dia, e por isso eram adeptos da pintura ao ar 
livre. Dessa forma, tinham que ser ágeis para 
prever e pintar as tonalidades que os objetos 
refletiam. Van Gogh sofreu influência direta 
desses artistas, se apropriando de técnicas e 
cores presentes no movimento.

No fim do século XIX se iniciou a fabricação de 
tinta a óleo em tubos, o que possibilitou que 
o material fosse conservado por muito tempo 
e que os artistas pudessem criar a céu aberto. 
Antes disso, usavam pigmentos naturais, como 
frutos, plantas e gordura animal para fabricar 
as tintas em seus próprios ateliês.

Observe as 
paisagens!

PONTO DE VISTA  
 
Será que Van 
Gogh posicionou 
o cavalete diante 
do arbusto e das 
árvores exatamente 
no mesmo ângulo?

CORES  
 
Observe o céu e 
descubra qual a cor 
predominante em 
cada pintura. Que 
outras misturas 
aparecem?

ESTAÇÕES DO ANO  
 
Quais elementos 
sugerem diferentes 
estações do ano?

HORA DO DIA  
 
Quais elementos 
podem nos dizer 
em que momento 
do dia Van Gogh 
pintou? 

CLIMA  
 
Como você percebe 
a temperatura do 
ambiente em cada 
paisagem? 

CAMPO  
 
A vegetação não é 
pintada somente 
com amarelo. 
Que outros tons 
aparecem?

VENTO  
 
As nuvens do céu 
parecem dançar… 
Em quais direções o 
vento sopra?



De onde vem a inspiração?
Muitos são os elementos que nos fascinam da cultura oriental, e com 
Van Gogh não foi diferente. As referências visuais usadas pelos artistas 
japoneses foram incorporadas por Van Gogh em muitas de suas obras. 
As gravuras japonesas tinham o contorno bem delineado, cores vivas e 
marcantes, padrões estilizados e, ao mesmo tempo, transmitiam pureza 
e naturalidade. 

Como seria uma noite de lua apaixonante? Ou um vaso de flores angus-
tiado? Na primeira orelha da capa você irá encontrar dois dados para 
montar: um com referências de obras do artista e outro com emoções 
diversas. Depois de montar, jogue os dados para ver qual combinação 
de elementos e emoções vai inspirar sua composição.

Criar com 
Van Gogh

NA LÍNGUA DA ARTE

Muitos artistas fazem homenagens a outros colegas usando suas 
obras como referência. Mas isso não seria uma cópia? Como cada 

artista deixa suas características nessas obras, não podemos chamar 
de cópia, mas sim de releitura ou citação. Releitura é quando um 

artista cria uma interpretação de uma obra de outro artista, deixando 
à mostra sua subjetividade na forma de pintar, na técnica ou nos 

materiais, porém sem fugir do tema e da composição original. Por 
exemplo, na obra acima, Van Gogh utiliza a pintura para fazer uma 

releitura da gravura criada por Hiroshige. Já a citação é quando essa 
homenagem acontece com uma referência a algum elemento da 
obra de outro artista, e costuma ser mais sutil do que a releitura.
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Ponte na chuva (a partir de Hiroshige), 
óleo sobre tela, 73,3 x 53,8 cm, 1887 
Van Gogh Museum, Amsterdã

Utagawa Hiroshige,
Sudden Evening Shower on the  
Great Bridge near Atake, 
22,6 x 33,8 cm, 1857,  
Van Gogh Museum, Amsterdã 



“Não existe azul sem laranja”
Algumas das obras mais conhecidas de Van Gogh são os Girassóis, 
que exploram vários tons da cor amarela, pela qual Van Gogh sen-
tia enorme encanto. Nas pinturas abaixo, percebemos que o artista 
se utiliza da monocromia, isto é, o uso de uma mesma cor em pra-
ticamente todo o arranjo do quadro. Para equilibrar o excesso de 
tons amarelos, o artista utiliza o verde e o azul. 

Abaixo, crie um desenho a partir do jarro de flores. Você pode representar 
qualquer flor ou objeto que quiser, mas use apenas duas cores! Escolha 
sua cor preferida do círculo cromático, assim como o amarelo era para Van 
Gogh. Veja qual a cor complementar e utilize para os detalhes do seu de-
senho. Perceba como elas realçam uma à outra quando estão próximas. 

Brincar com 
as cores!

NA LÍNGUA DA ARTE

O que será que Van Gogh quis dizer com essa frase?
Na teoria da cor, o amarelo é uma cor primária, assim 

como o azul e o vermelho. Isto significa que novas cores 
podem ser geradas a partir da mistura destas, como o 

verde, o laranja e o roxo, que chamamos de secundárias. 
Ao lado, visualizamos o círculo cromático, onde as cores 

complementares, ou seja, as que têm maior contraste entre si, 
se encontram em lados opostos. Onde está o azul e o laranja?
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Girassóis, 
óleo sobre tela, 92,4 × 71,1 cm, 
1889, Philadelphia Museum of Art, EUA

Girassóis, 
óleo sobre tela, 95 x 73 cm, 
1889, Van Gogh Museum, Amsterdã



Coloque aqui o título da sua obra
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Os lugares do afeto
Como os lugares onde vivemos marcam a nossa história? Van 
Gogh viveu na cidade de Arles, na França, na Casa Amarela, onde 
pintou seu quarto a pedido de seu irmão Théo. O espaço nos per-
mite imaginar um pouco sobre a personalidade do artista, e foi tão 
significativo para ele que o pintou 3 vezes, inclusive quando não 
morava mais lá.

Van Gogh não tinha condições de comprar tintas de qualidade e com isso, 
ao longo do tempo, seus quadros perderam tonalidade e brilho. Abaixo, 
convidamos você a colorir o quarto do artista imaginando cores ainda mais 
vivas e vibrantes do que as do quadro ao lado. 

O quarto de

NA LÍNGUA DA ARTE

Repare nas cadeiras representadas no Quarto em Arles 
por Van Gogh. Elas são do mesmo tamanho? Por quê? E a 

cama, será que a cabeceira é realmente menor que a base? 
Nesse quadro, o artista explora - mesmo que de forma um 

pouco exagerada - o conceito de profundidade, nos fazendo 
perceber o que está mais perto ou mais longe de nós, em 
planos diferentes, em um desenho ou pintura. Os objetos 
que estão mais longe são percebidos em tamanho menor 

do que os objetos que estão mais próximos do observador.

“É simplesmente 
o meu quarto. É a 
cor que faz tudo, 
dando, por meio 
da simplicidade, 
maior estilo às 
coisas e sugerindo 
a ideia de calma 
ou, naturalmente, 
de sono. ”

Van Gogh
Quarto em Arles, 
óleo sobre tela, 56,5 x 74 cm, 1889, Musée d’Orsay, Paris
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Jogo da memória
Aos 27 anos Van Gogh começou a pintar e não parou mais. Em 10 
anos de carreira produziu quase 900 pinturas. Muitos desses qua-
dros se encontram em acervos particulares e museus espalhados 
por todo o mundo. A principal coleção de sua obra está no Museu 
Van Gogh, em Amsterdã, composta por uma variedade de trabalhos, 
objetos e arquivos que narram a memória do artista. 

Van Gogh, em vida, formou suas próprias coleções. Quando crian-
ça colecionava plantas e insetos que catalogava cuidadosamente. 
Sempre foi um ávido leitor, acumulando uma vasta biblioteca que 
influenciou sua percepção sobre o mundo. Era apaixonado por gra-
vuras japonesas e formou um considerável conjunto, adquirido em 
sua vida adulta. Para além desses objetos que guardava com apreço, 
em alguns momentos, quando gostava muito de uma pintura, rea-
lizava uma ou duas cópias para que seu irmão Théo pudesse vendê-
-las. Assim, poderia ficar com a primeira tela. 

NA LÍNGUA DA ARTE

A Biblioteca de Alexandria, no século II a.C., foi o princípio 
do que conhecemos hoje como museus. O espaço, onde 

aconteciam discussões e ensinamentos, tinha um caráter 
enciclopédico e reunia os saberes de sua época em papiros, 

objetos artísticos e religiosos. Hoje em dia, os museus são locais 
públicos que guardam acervos com o objetivo de conservar, 
investigar e comunicar o patrimônio material e imaterial de 

uma sociedade. Você já visitou os museus da sua cidade?

Pilha de romances franceses, óleo 
sobre tela, 54,4 x 73,6 cm, 1887,  
Van Gogh Museum, Amsterdã
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O que você gosta de guardar e colecionar? Compartilhe aqui seu pequeno mu-
seu. Use a caixa para ilustrar e os campos para catalogar os itens da sua coleção 
de memórias.

NOME

________________________________________________
COMO CHEGOU ATÉ VOCÊ?

________________________________________________
________________________________________________
QUE MEMÓRIA ESSE OBJETO CARREGA?

________________________________________________
________________________________________________

NOME

________________________________________________
COMO CHEGOU ATÉ VOCÊ?

________________________________________________
________________________________________________
QUE MEMÓRIA ESSE OBJETO CARREGA?

________________________________________________
________________________________________________

NOME

________________________________________________
COMO CHEGOU ATÉ VOCÊ?

________________________________________________
________________________________________________
QUE MEMÓRIA ESSE OBJETO CARREGA?

________________________________________________
________________________________________________

Guardar 
para quê?
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Essa selfie tá diferente!
Ao longo de sua vida, Van Gogh fez diversos autorretratos, ou seja, 
pinturas e desenhos de si mesmo, e que representavam a forma 
como o artista se percebia em cada momento. Em certa ocasião, 
Van Gogh decidiu retratar a si e a seu colega de trabalho Paul Gau-
guin de outra forma: desenhou as cadeiras que cada um deles usa-
va e seus objetos pessoais em cenários diferentes.

Será que essas cadeiras podem ser consideradas retratos? O que podemos 
imaginar destes dois artistas quando vemos a cadeira que cada um usava 
e seus objetos? Será que conseguimos deduzir um pouco de suas perso-
nalidades? 

Experimente fazer um autorretrato 
(em inglês, self-portrait ou selfie)  utili-
zando a ferramenta Art transfer ou Art 
Filter do Google Arts and Culture, com 
as obras de Van Gogh. Use a hashtag 
#vangoghrio para compartilhar seus 
resultados nas redes sociais!

Selfies com 
Van Gogh

NA LÍNGUA DA ARTE

A pintura de retrato é uma tradição da antiguidade e, em 
alguns períodos da nossa história, só era acessível para 
quem tinha algum cargo importante na sociedade ou 

dinheiro para encomendá-las. Nem sempre essas pinturas 
eram tão fiéis à realidade e muitas vezes passavam por 

estilizações a gosto do pagante. Com o surgimento e ascensão 
da fotografia no século XIX, a forma de fazer retratos e 

autorretratos sofreu grandes mudanças e a quantidade de 
imagens produzidas se intensificou. Afinal, você saberia 

contar quantas selfies você já fez até hoje? E será que as 
imagens que criamos de nós mesmos são fiéis à realidade?

Retrato de Gauguin, 
óleo sobre tela, 38,2 x 33,8 cm, 1888, 
Van Gogh Museum, Amsterdã

Cadeira de Paul Gauguin, 
óleo sobre tela, 90,5 x 72,7 cm, 1888,  
Van Gogh Museum, Amsterdã

Autorretrato, 
óleo sobre tela, 65 x 54 cm, 1889, 
Musée d’Orsay, Paris

Cadeira Vincent com cachimbo, 
óleo sobre tela, 91,8 x 73 cm, 1888,  

The Courtauld Gallery, Londres
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Dando cor à vida
As obras de Van Gogh carregam muito do sentimento do artista. 
Ele passou por muitas mudanças que culminaram em constan-
tes crises, sofrimento e melancolia. O artista encontrou na pintura 
uma forma de acalanto de suas emoções mais profundas. Como o 
artista provoca os nossos sentidos? 

NA LÍNGUA DA ARTE

Você já ouviu alguém dizer que um perfume era “doce”? 
Já viu uma cor com intensidade tão forte que achou 

“berrante”? Mas nós não bebemos perfumes e tampouco as 
cores têm voz para berrar! Quando associamos sensações 
aos sentidos (olfato, visão, tato, paladar, audição) que não 
necessariamente correspondem aos mesmos, chamamos 
de “sinestesia”. É como se fosse um cruzamento entre os 

sentidos: sentir o cheiro de uma cor, imaginar o gosto de uma 
comida pela sua aparência… Além da visão, com quais outros 

sentidos você consegue perceber a obra de Van Gogh?

“Quero chegar 
ao ponto em 
que as pessoas 
digam sobre meu 
trabalho: ‘Esse 
homem sente 
profundamente.’”

Van Gogh

Van Gogh frequentemente escrevia suas reflexões sobre as obras que fazia 
ou que pretendia fazer. Será que conseguimos descobrir sobre qual pintu-
ra ele está falando em cada frase?

“Eu confesso não saber 
a razão, mas olhar 
as estrelas sempre 

me faz sonhar.”

“Sei que esse tipo de 
trabalho é o mais rico 
(...) meio de cultivar o 
melhor e o mais sério 
que existe em mim.”

“Tratei de expressar 
com o vermelho e 
o verde as terríveis 
paixões humanas.”

“São vastas extensões 
de trigo sob céus 

tempestuosos e não 
tive dificuldades para 
expressar a tristeza e 
a extrema solidão.”

Ligar os 
sentidos!

A noite estrelada, 
óleo sobre tela, 73,7 x 92,1 cm, 1889, 
Museum of Modern Art, Nova York

Campo de trigo  
com corvos, 

óleo sobre tela,  
50,5 x 103 cm, 1890, 

Van Gogh Museum, 
Amsterdã

O café noturno, 
óleo sobre tela,  

70 x 89 cm, 1888,  
Yale University Art Gallery,  

New Haven

Autorretrato com a 
orelha cortada, 

1889, The Samuel 
Courtauld Trust,  

The Courtauld Gallery, 
Londres

Noite estrelada  
sobre o Ródano, 

óleo sobre tela,  
72 x 92 cm, 1888,  

Musée d’Orsay,  
Paris
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Cartas a Théo
Muito do que sabemos sobre a história de Van Gogh se dá pelas 
cartas trocadas entre ele e seu irmão, Théo. O contato mantido 
por correspondência fortaleceu e estreitou a relação entre os dois. 
Enquanto Van Gogh lia as respostas e depois as descartava, Théo 
as guardava com cuidado. O compilado dessas cartas, posterior-
mente, transformou-se em livro, Cartas a Théo, e é fonte de pes-
quisa para todos os interessados em se aprofundar na vida e obra 
do artista.

“Como eu gostaria 
de falar sobre arte 
contigo… só nos 
resta escrevermos 
bastante; ache belo 
tudo o que puder, 
a maioria das 
pessoas não acha 
belo o suficiente.”

Van Gogh
Van Gogh para Théo. 
Londres, janeiro de 1874.

Cartão-postal!

Você já trocou cartas com alguém? Já teve que esperar uma corres-
pondência chegar? Hoje estamos acostumados com a velocidade 
de respostas das mensagens na internet e das redes sociais. Quando 
elas não existiam, o tempo de espera era outro. Imagine a expectativa 
para saber notícias das pessoas queridas?

Na segunda orelha da capa do caderno, convidamos você a enviar um 
cartão-postal com a obra A noite estrelada para um amigo ou familiar. 

linha  
do tempo
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1853 18831869 18851876 1879

Vincent nasceu em 30 de 

março de 1853 na Holanda 

em uma família religiosa. Era  

o filho mais velho de Anna 

Cornelia Carbentus e de um 

pastor da Igreja Protestante, 

Théodorus van Gogh. Foi uma 

criança bastante introspectiva.

Passou a trabalhar em um 

pequeno internato, onde 

buscou uma vida mais 

simples com aspirações 

religiosas e dedicou-se a 

ajudar os mais necessitados.

Ainda jovem, trabalhou como 

vendedor de quadros e poste-

riormente foi transferido para 

Londres e depois para Paris. 

Alguns anos depois, com a 

queda de seu rendimento, 

Vincent pediu demissão.

Frustrado com o sacerdócio, 

começou sua carreira de 

artista autodidata. Man-

teve contato frequente por 

cartas com o irmão Théo, 

que sempre o compreendeu 

e apoiou financeiramente.

Voltou à sua terra natal 

depois de viver grande crise 

financeira e emocional. 

Produziu mais de duzentos 

quadros, entre os quais Os 

comedores de batatas. Essa 

obra se destaca pela temática 

realista e por se diferenciar da 

produção que Van Gogh viria a 

desenvolver mais tarde. Nessa 

mesma época, conheceu a arte 

japonesa e se apaixonou pelo 

ukiyo-e, as gravuras colori-

das e com padrões ousados 

de artistas como Hiroshige 

e Utagawa Kunisada.

Fotografia de Van Gogh aos 19 anos

Vincent van Gogh, Os comedores de batatas, 
óleo sobre tela, 82 x 114 cm, 1885, Van Gogh Museum, Amsterdã

Vincent van Gogh, Self-Portrait with Grey 
Felt Hat, óleo sobre tela, 1887, Van Gogh 
Museum, Amsterdã
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Vincent resolveu sair de Paris 

e ficar um tempo em Arles. Ele 

se hospedou na Casa Amarela, 

nomeada assim depois de um 

quadro feito por ele. Lá, desen-

volveu uma série de pinturas 

inspiradas pela luz e cores 

quentes do lugar. Van Gogh 

pintou seu quarto a pedido 

de seu irmão. Ao todo, foram 

feitas três versões do quarto 

em momentos diferentes.

Também nesta época, com sua 

vontade de estar em conta-

to com outros artistas, Van 

Gogh e o pintor Paul Gauguin 

começaram a trabalhar juntos. 

Os dois artistas acabaram ten-

do atritos devido a diferenças 

pessoais, que culminaram 

em um rompimento e no 

episódio da automutilação 

da orelha de Vincent. Após 

o incidente, foi internado no 

Hospital de Saint-Rémy.

Da janela de seu quarto no 

hospital, o artista pinta A noite 

estrelada. Entre melhorias e 

recaídas, os trabalhos de Van 

Gogh começaram a receber 

algum reconhecimento. Noite 

estrelada sobre o Ródano 

e Lírios foram exibidos no 

Salon des Indépendants em 

setembro daquele ano.

Depois de alguns meses 

internado em Saint-Rémy-

-de-Provence, Vincent se 

muda para Auvers-sur-Oise, 

a convite do Dr. Paul Gachet, 

para um acompanhamento 

mais individualizado. Mesmo 

com o tratamento e o suporte 

financeiro do irmão, Van Gogh 

não obteve melhora. 

Depois de passar um dia 

pintando no campo, como 

de costume, foi encontrado 

pelo dono da estalagem na 

cama, sangrando com um 

tiro no peito que viria a ser 

fatal. Ferido, ainda conseguiu 

se despedir de Théo antes de 

falecer no dia 29 de junho.

As gravuras japonesas servi-

ram de inspiração para muitas 

de suas obras, incluindo 

releituras e homenagens aos 

gravuristas, como a Ponte na 

chuva (a partir de Hiroshige) 

e Orquídea florescendo 

(a partir de Hiroshige).

Em Paris, conheceu os pintores 

mais importantes de seu 

tempo e sua técnica sofreu 

uma profunda transformação: 

sua paleta ficou mais clara, 

com uma gama de cores 

mais próxima da pintura 

impressionista. Paul Gauguin, 

Claude Monet, Pierre-Au-

guste Renoir, Paul Signac e 

Henri de Toulouse-Lautrec 

são exemplos de pintores 

contemporâneos de Vincent 

com quem ele manteve con-

tato e nos quais se inspirou 

em sua fase mais produtiva. 

1886 18901887 1888 1888 1889

Vincent van Gogh, Noite estrelada sobre o 
Ródano, óleo sobre tela, 72 x 92 cm, 1888, 
Musée d’Orsay, Paris

Vincent van Gogh, A Casa Amarela, óleo 
sobre tela, 72 x 91,5 cm, 1888, Van Gogh 
Museum, Amsterdã

Vincent van Gogh, Retrato de Gauguin, 
38,2 x 33,8 cm, 1888, Van Gogh Museum, 
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