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Paul Gauguin (1848-1903) 

Francia festő, szimbolista, szinkretista és az egyik legnagyobb posztimpresszionista.  

           Apja párizsi liberális újságíró, nagyanyja híres feminista irodalmár volt. 
1849: Peruba költöztek, ahol az apja meghalt. 5 évig Limában éltek, majd        
           visszatértek Franciaországba, ahol Orleanban telepedtek le. Mivel nem  
           vették fel a Tengerészeti Akadémiára, abbahagyta a gimnáziumot, s 1865- 
           ben tengerésznek állt. 1871 elején szerelt le. Gustave Arosa képgyűjtő és  
           fényképész vette szárnyai alá. Az ő segítségével került Paul Bertin tőzsde- 
           ügynökségére, ahol Emile Schuffenecker festő is dolgozott, akinek a  
           hatására kezdett el rajzolni és festeni. Keresetéből képeket vásárolt. 
1873: Megnősült, felesége a dán Mette Sophie Gadot. A 10 évig tartó házasságból  
            5 gyereke született. 
1876: Megismerkedett Camille Pissarróval, rövid ideig az ő hatása alatt festett. 
1880: V. Impresszionista kiállítás – 7 képpel és 1 szoborral szerepelt rajta. 
1883: A tőzsdeügynökség tönkrement, családjával Rouenbe, majd Koppenhágába   
           költözött. 
1885: Fiával visszatért Párizsba – magával vitte a Szintetikus feljegyzések c. írását. 
1886: Az impresszionisták 8. kiállításán 19 képpel és 1 fa szoborral szerepelt, majd  
           Bretagne-ba telepedett át. Párizsban megismerkedett a Van Gogh- 
           testvérekkel. A következő tavasszal Panamába utazott, ahol maláriát kapott. 



Paul Gauguin: Madame Gauguin, 1878 



Paul Gauguin: Téli táj, 1879 



Paul Gauguin: Akttanulmány, 1880 



Gyümölcscsendélet, 1880 



Paul Gauguin: Alvó fiú, 1881 



Paul Gauguin: Madame Mette Gauguin, 1884 



Paul Gauguin: Csendélet mandolinnal, 1885 



Paul Gauguin: Sziklás tengerpart, 1886 



1886: Van Goghnál van Arles-ban, híres összeveszésük. 
1888: Pont Avenba költözött, megismerkedett Emile Bernarddal, akinek a  
           barátsága nagy hatással volt a művészetére. 
1891: Minisztériumi ajánlólevéllel Tahitibe utazott (Papeete-be, majd a maorik  
           közé, Mataieába), ahol megszületett a Noa Noa című könyve, melyhez  
           fametszeteket készített. 
1893: Pénztelenség miatt visszaköltözött Párizsba. Nagybátyjától pénzt örökölt ,  
           jamaicai táncosnő lett az élettársa, aki Bretagne-ban kifosztotta és  
           elhagyta. 
1895: Árverésre bocsátotta műveit, amely sikertelen volt. Örökre elhagyta  
           Franciaországot. Punaauiban egy 14 éves lány lett az „asszonya”, aki 4 év  
           múlva fiút szült. Keveset festett, a hivatalokkal hadakozott a bennszülöt-  
           tekért. 
1898: Kilátástalanságában öngyilkosságot követett el. 
1899: A pestis elől menekülve átköltözött a Marquise-szigetek egyikére, a Hiva- 
           Oa szigetre, Atuanába. A falu közepén cölöpökre felépítette a híres Örömök  
           házát.  
1901: Otthon a tudta nélkül kiadták a Noa-Noát. 
1902: A hatóságok, hogy megfélemlítsék,  3 hónapi börtönre és 1000 Frank  
           bírságra ítélték,  a fellebbezés ideje alatt meghalt. 



Paul Gauguin: Csendélet Charles Laval portréjával, 1886 



Paul Gauguin: Négy bretagne-i nő táncol, 1886 



Paul Gauguin: Tengerparton, 1887 



Paul Gauguin: Mangószedés, 1887 



Paul Gauguin: Trópusi vegetáció, 1887 



Paul Gauguin: Arles-i éjszakai kávézó, 1888 



Paul Gauguin: Jákob harca az angyallal (Látomás mise után), 1888 



Paul Gauguin: Sárga Krisztus, 1889 



Paul Gauguin: Önarckép sárga Krisztussal, 1889 



Paul Gauguin: Önarckép, 1889 



Paul Gauguin: Légy szerelmes és boldog leszek, 1889 



Paul Gauguin: 
Kék fák, 1888 



Paul Gauguin: Fekete sertések, 1891, Budapest, Szépművészeti Múzeum 



Paul Gauguin: Melankólia, 1891 



Paul Gauguin: I Raro te Oviri, 1891 



Paul Gauguin: Tahiti nők a parton, 1891 



Paul Gauguin: Vahine un te Tiare (Nő virággal), 1891 



Paul Gauguin: Tehura, 1891-93 között 



Aha oe feii? (Csak nem vagy féltékeny?), 1892 



Arearea (A vörös kutya), 1892 



Paul Gauguin: Ta Matetet (Piacon), 1892 



Paul Gauguin: Oviri, 1894 



Paul Gauguin: A Hold és a Föld, 1893 



Paul Gauguin: Önarckép, 1893 



Paul Gauguin: Déli pihenés, 1892-94 között 



Paul Gauguin: Születés, újjászületésem (Csodaforrás), 1894 



Paul Gauguin: Tahiti táj, 1894 



Paul Gauguin: Pont Aven-i vízimalom, 1894 



Paul Gauguin: Vai Rumati, 1897 



Paul Gauguin: Nevermore, 1897, vászon, olaj, 60x116 cm 



Paul Gauguin: Honnan jöttünk? Mik vagyunk? Hová megyünk?, 1897, 
Boston, Szépművészeti Múzeum 



Paul Gauguin: Anyaság, 1899 



Paul Gauguin: Három tahiti ember, 1899 



Paul Gauguin: Tahiti istennők, 1899, New York, Metropolitan Museum of Arts 



Paul Gauguin: 
Barbár mese, 1902 



Paul Gauguin: Lovasok a parton, 1902 



Gauguin alkotókorszakai 
 

I. Impresszionista korszak (1876-1888): 
Előbb Monet, Sisley, Pissarro, majd Renoir hatott rá, képeit világos 
színek, lírai hangulat és erős realizmus jellemzi. Főleg csendéleteket 
és tájképeket festett, valamint portrét a feleségéről és csoportképet 
a családjáról. A primitív művészethez kívánt visszatérni. 
 

II. Szintetikus korszak (1888-1891):  
Ekkor születtek az első teljesen önálló festményei. Emile Bernard     
barátsága révén kapcsolatba került a cloisonnizmusnak nevezett  
irányzattal, amit később Gauguin szintetizmusra keresztelt át.  
Festészetét ekkor „sík-dekoratív képépítés” jellemzi, a természeti lát-
ványtól elvonatkoztatott homogén, tiszta színfoltokból erős kontú-
rokkal való festés. Lemond a fény-árnyék hatásokról. A képnek, 
témának szimbolikus jellege van. Célja: az érthetővé tétel. Minden 
kép alávetése saját uralkodó ritmusának. A színnek és a vonalnak 
dekoratív szerepe van. Rátalált arra az eszközre, amellyel leginkább 
kifejezheti önmagát, így vált a szintetizmus legnagyobb művészévé. 



Gauguin még a csúnyaságban is a karaktert kereste.  A belső 
gondolatot akarta belőle kihámozni és aztán kifejezni. 
Individualista volt, de ragaszkodott a legközösségibb népi 
hagyományokhoz.  
Cézanne-t tisztelte, művészetét a maga igaz valójában értelmezte, 
azaz a festő erőfeszítéseit tisztán látta és értékelte. Maga is sokat 
tanult belőle, de az önkifejezéshez mindig ragaszkodott.  
A tiszta színeket is egyszerűen értelmezte: ha az árnyék kék, akkor 
kéket kell használni, ha a fa lombja vörös, akkor vöröset. Minden 
képi elemet egyenértékűként kezelt. Célja: felmagasztalni a színt és 
egyszerűsíteni a formát. Vonzódott az ideák iránt. 
 
III. Érett korszak (1891-1902) 
Ez második óceániai tartózkodásának ideje. Ezt a korszakát is az 
emberábrázolás jellemzi. A rajz modernizálásával, a vörös, kék, 
sárga, lila színek majdnem tiszta használatával kora művészi 
törekvéseinek összefoglalását adja.  



A képek laposságát az egymás mögé helyezés téralakítása váltja fel, 
az alakok jobban modelláltak, a színek megélénkülnek. Új stílusának 
egyik jellemzője a vékony kontúr. Ennek a korszaknak egyik 
nagyszerű alkotása a Nevermore. Fontos lesz számára a misztika, 
főleg a primitív népek művészetének ereje. 
 
Számos képén új koncepciója érződik: a formák stilizálása, a 
dekorativitás iránti érzék, a tiszta színek árnyalatok nélküli széles 
foltja, Matisse művészetének tanulságai. 
 
A Piac című képe az egyiptomi domborművekre emlékeztet. A 
frontalitás törvényét használja az alakok megformálásában, a föld, 
mint valami hatalmas, színes szőnyeg, díszletként hat. A festő 
eltávolodik az objektív látásmódtól, az elbeszélő és festői stílustól, a 
színek élénkek, harmonikusak.  
Gauguin misztikus egyszerűséghez érkezik. 
 



Paul Gauguin: Nevermore, 1897, vászon, olaj, 60x116 cm 



Nevermore: A képet Gauguin a második tahiti korszakában festette, amikor 
egyre többször foglalkoztatta az öngyilkosság. Életének egyik legsúlyosabb 
mélypontját élte meg, hamarosan végrendeletként megfestette a Honnan 
jöttünk? Mik vagyunk? Hová megyünk? című alkotását, egyik főművét, 
majd a hegyekbe rejtőzve arzént vett be, és várta a halált. Erős szervezete 
azonban nem fogadta be a mérget. Kiöklendezte, ezért visszavánszorgott a 
faluba, ahol aztán megmentették. Depresszióját azonban csak lassan 
heverte ki. 
 

A Never more című kép elnevezéséhez Edgar Allen Poe költeménye adta 
az ötletet, de a képen a versnek csak egyetlen motívuma található meg: a 
holló, amelyik itt nem tűnik veszélyesnek. 
 

A festményen egy mezítelen nő fekszik, teste kitölti a vászon csaknem 
teljes szélességét. A szoba, aminek hátat fordít, rendkívül keskeny, egy 
részét félhomály fedi. A kép zsúfolt érzetet kelt, pedig csak szűk sáv látszik 
a helyiségből, benne ágy takaróval, lepedővel, ágyvéggel, a szemközti falon 
festett tapétával és ugyancsak festett, nyitott spalettával. Jobbra az 
ajtóban két nő beszélget, mellettük a párkányon egy holló lépeget és néz 
szembe velünk. 



Vajon mire utalhat a cím? Miből nem akar soha többet a festő? Vagy nem 
róla lenne szó, hanem a képen ábrázolt, fekvő nőről? 
 

A támlás fekhely vége a néző felé van fordítva, de az ágy elhelyezéséből 
nem következik ez a helyzet. 
A két beszélgető közül az egyiket háttal, a másikat profilból ábrázolta 
Gauguin, viszont baloldalon a holló szemben áll, befelé, ránk és a 
művészre néz, aki nincs jelen a képen. 
A háttér színes, keskeny kazetták és szélesebb elemek váltakozó 
ismétlődéséből épül fel, a ráfestett növények a keskeny lapokon aprók, a 
szélesebbeken nagyok. 
 

Mi ragad meg bennünket, amikor a képre pillantunk? 
 

A furcsa kettősség, hogy drámai hatást várunk, de csak egy duzzogó nő 
fekszik előttünk, akiről nem tudjuk eldönteni, mi lehet a baja. Ezzel 
szemben a kép kimondottan szép, azonnal magával ragadja a nézőt.  
Finoman összehangoltak a színek, a fények és az árnyékok, sok a növényi 
ornamentika, ami a szecessziós művek sajátossága. Ám nem szép az 
előttünk heverő nő:  széles csontú, szögletes arcú, és nem tűnik túl 
intelligensnek sem.  



Miért érezzük mégis, hogy a kép szép, még annak ellenére is, hogy a modern 
festészetben a szép fogalma teljesen megváltozott, s tudjuk, hogy legtöbbször 
egyáltalán nem jelent fizikai szépséget? 
 
Van Gogh, Csontváry, Picasso, Braque, vagy Emil Nolde, és a magyar Veszelszky 
Béla  képei sem szépek a szó legszorosabb értelmében, inkább expresszívek vagy 
megrendítőek, és nem tükörképei a valóságnak, ahogy ezen a Gauguin képen 
sem. 
 

A szépség a modern művészet jelentkezésétől kezdve már nem határozható meg 
az emberek tetszése alapján. Szép az, amikor a művészet öntörvényű világa a 
valóság hiteles képét nyújtja, a mű megjelenése összhangban áll ezzel, és ezt a 
néző megérti. Vagyis, amikor a mű a nézőt arra készteti, hogy változtassa meg a 
nézetét, szakadjon el a szokásos szemléletétől, s csak az előtte álló művet nézze.  
A formai megjelenésen túltéve magát, képes lesz az alkotó felé közeledni. 
 

A tér ezen a képen elég különös: egyszerre nyitott és zárt, van is, meg nincs is 
mélysége, mint ahogy a két nő közül a háttal álló sem biztos, hogy tényleg a 
szobában áll, és onnan szól a szomszédhoz, aki viszont nem biztos, hogy teljesen a 
szobán kívül áll. A tér a művész lelkéhez visz közel bennünket, a szépség pedig a 
rútsághoz, a terhelt lelkiállapot megértéséhez. 



Paul Gauguin: Honnan jöttünk? Mik vagyunk? Hová megyünk?, 1897, 
Boston, Szépművészeti Múzeum 



Honnan jöttünk? Mik vagyunk? Hová megyünk?  
 

Ez a kép az élet eredetének és értelmének, a szerelem, élet, halál, egyén 
és közösség és hagyomány közötti ősi, megbontatlan egység mélységes 
jelentőségének, és végzetes megbomlásának a szorongató kérdését veti 
fel, és a művész álláspontját rögzíti. 
André Breton szerint a kép az emberi élet folyamatát ábrázolja. 
Gauguin már a Noa Noában kifejtette saját elméletét. Egy másik írása is 
erről szól - Az ősi maori kultusz –, mely hasonlóan értékes, különösen, 
hogy a művész feladatával is foglalkozik. „Álmodni, szuggerálni, szuggesz-
tív hatást kifejteni” - írja benne, s ez megfelel saját ars poetikájának. 
 

Gauguin festészete teljes szakítást jelent kora festészetével, mind 
tematikai, mind formai, mind kifejezésbeli, mind esztétikai szempontból. 
Szakított azzal a művészettel is, amely csupán a színlátás festészeti 
formáival foglalkozott.  
Feltárta a gondolkodás mély gyökereit és ősi forrásait, amelyek nála új, 
eredeti és dekoratív stílushoz kapcsolódtak, de amelyek minden korban 
aktualitást hordoznak. Kifejtette véleményét saját korának elidegenítő 
jellegétől, az Egész darabokra törésével szemben az Egész egybentartásá-
nak és egyben való látásának a fontosságáról. 



Paul Gauguin: A halottak szelleme virraszt, 1892 



Önarckép (a Halottak szelleme virraszt c. festményével), 1893 



Paul Gauguin: Születés, 1896 


