
«Υπμοδωμάτιο στημ Αρλ» 

O οίμακαρ αοεικξμίζει σξ τομξδωμάσιξ σξτ Βαμ Γκξγκ ςσξμ απιθμό 2 σηρ ολασείαρ Lamartine ςσημ Απλ, 

ςσξ ξίκημα οξτ ήσαμ γμωςσό ςαμ σξ Κίσπιμξ Σοίσι.  

 

«Τξ κίσπιμξ ςοίσι» 

 

Αοό σξμ Οκσώβπιξ μέφπι σξμ Δεκέμβπιξ σξτ 

1888, δύξ άγμωςσξι εκείμη σημ εοξφή 

καλλισέφμερ ζξύςαμ κάσω αο’ σημ ίδια ςσέγη 

ςσημ γαλλική εοαπφιακή οόλη σηρ Απλ. Ο Πωλ 

Γκωγκέμ και ξ Βίμςεμσ βαμ Γκξγκ έσπωγαμ, 

έοιμαμ, ςτζησξύςαμ, κξιμξύμσαμ και 

ζωγπάυιζαμ κασά ση διάπκεια μιαρ 

κασαοληκσικήρ και δημιξτπγικήρ ςτμεπγαςίαρ. 

Τξ Κίσπιμξ Σοίσι είμαι σξ αοόλτσξ οξπσπαίσξ 

σηρ κξιμήρ ζωήρ σξτρ. 

 
 

Τξ οαπάθτπξ ςσξμ μοπξςσιμό σξίφξ είφε θέα οπξρ σημ ολασεία και σξτρ κήοξτρ σηρ. 



Τξ δωμάσιξ δεμ ήσαμ ξπθξγώμιξ, αλλά σπαοεζξειδέρ. Τξμ Βαμ Γκξγκ οπξυαμώρ δεμ σξμ αοαςφξλξύςε οξλύ 

ατσό σξ οπόβλημα, αολά αμέυεπε όσι τοήπφε μια γωμιά. Ήσαμ έμα καλό, μικπό τομξδωμάσιξ. Τα κίσπιμα 

και μολε φπώμασα, σα ξοξία οπξςδίδξτμ ζεςσαςιά, φπηςιμξοξιξύμσαι άυθξμα ςσημ εικόμα.  

Είμαι γμωςσό όσι ξ καλλισέφμηρ εκσέλεςε τρεις εκδοχές σξτ έπγξτ, διασηπώμσαρ ση ςύμθεςη, αλλά 

αλλάζξμσαρ σημ αμαλξγία σωμ φπωμάσωμ, αμάλξγα με ση διάθεςη.   

«Ατσή ση υξπά ζωγπαυίζω αολά σημ κπεβασξκάμαπά μξτ. Αλλά σξ φπώμα θα οπέοει μα είμαι ολξύςιξ 

…ώςσε μα τοξμξεί σημ αμάπαυση ή το όμειρο. … …Τα τετράγωμα κομμάτια σωμ εοίολωμ οπέοει μα 

εκυπάζξτμ σημ αμάοατςη. Εοίςηρ, σα οξπσπέσα ςσξμ σξίφξ, σξμ καθπέυση, σξ μοξτκάλι, και μεπικά 

κξςσξύμια. Τξ λετκό φπώμα δεμ έφει φπηςιμξοξιηθεί ςσξμ οίμακα, έσςι ώςσε σξ ολαίςιό σξτ θα είμαι λετκό, 

με ςκξοό μα οάπω σξ αίμα μξτ οίςω για σημ τοξφπεωσική αμάοατςη οξτ ςτμιςσάσαι για μέμα. …». 

  Τξ ςκίσςξ οξτ έςσειλε ςσξμ αδεπυό σξτ Τεό 



Οι σπειρ ατθεμσικέρ εκδξφέρ οξτ οεπιγπάυξμσαι ςσιρ εοιςσξλέρ σξτ, διακπίμξμσαι εύκξλα μεσανύ σξτρ αοό 

σιρ εικόμερ ςσξμ σξίφξ οπξρ σα δενιά. Σσημ 1η εκδξφή τοάπφξτμ σα οξπσπαίσα 2 αμσπώμ (Eugène Boch named The 

Poet and a portrait of Paul-Eugène Milliet named The Lover) 

 

Σσιρ άλλερ 2 εκδξφέρ  φπηςιμξοξιεί ςτμδταςμξύρ αοό μια ατσξοπξςωοξγπαυία σξτ και σξ οξπσπαίσξ μιάρ 

άγμωςσηρ γτμαίκαρ.  

                                 

https://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/search/commentaire_id/eugene-boch-17548.html?tx_commentaire_pi1%5BpidLi%5D=509&tx_commentaire_pi1%5Bfrom%5D=841&cHash=9f29321f99
https://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/search/commentaire_id/eugene-boch-17548.html?tx_commentaire_pi1%5BpidLi%5D=509&tx_commentaire_pi1%5Bfrom%5D=841&cHash=9f29321f99


 
 



Χπωμάσιςε σξμ οίμακα και ςύμθεςέ σξμ βάζξμσαρ σα αμσικείμεμα οξτ λείοξτμ οίςω ςση θέςη σξτρ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



Αοξστοώμω σξ δικό μξτ τομξδωμάσιξ –μοξπώ μα ςτμδτάςω ζωγπαυιά αλλά και αμσικείμεμα κξμμέμα αοό 

οεπιξδικά…

 



Πξιξ μξμίζω οωρ είμαι σξ αγαοημέμξ ςφήμα σξτ ζωγπάυξτ; Κύκλωςε σα σεσπάγωμα 

 

 

     

   


