Femeia care "l-a făcut" pe van Gogh
Neglijată de istoria artei timp de decenii, Jo
van Gogh-Bonger, cumnata pictorului, este în
sfârșit recunoscută ca fiind forța care a deschis
ochii lumii asupra geniului său.
Russell Shorto * & AG

În 1885, o olandeză în vârstă de 22 de ani,
Johanna Bonger, l-a întâlnit pe Theo van Gogh,
fratele mai mic al artistului, care pe atunci își
făcea un nume ca dealer de artă la Paris. Istoria
îl cunoaște pe Theo ca fiind cel mai statornic
dintre frații van Gogh, arhetipul ancorei
emoționale, care a gestionat cu abnegație
drumul neregulat al lui Vincent prin viață, dar a
avut și el partea lui de impetuozitate. A cerut-o
în căsătorie după numai două întâlniri.
Jo, așa cum își spunea ea, a fost crescută într-o
familie sobră, din clasa de mijloc. Tatăl ei,
editorul unui ziar de transport maritim care
relata despre lucruri precum comerțul cu cafea

și mirodenii din Orientul Îndepărtat, a impus
copiilor săi un cod de corectitudine și distanțare
emoțională. Există o maximă olandeză, "Cel mai
înalt cui este bătut cu ciocanul", pe care familia
Bonger pare să o fi luat drept evanghelie. Jo se
stabilise într-o carieră lipsită de emoții ca
profesoară de engleză în Amsterdam. Nu era
înclinată spre impulsivitate.
În plus, se întâlnea deja cu cineva. A spus nu.
Dar Theo a insistat. Era atrăgător de suflete - o
versiune ceva mai slabă și mai palidă a fratelui
său. Dincolo de asta, ea avea un gust pentru
cultură, o dorință de a fi în compania artiștilor și
a intelectualilor, pe care el i-o putea oferi cu
siguranță. În cele din urmă, a cucerit-o. În 1888,
la un an și jumătate de la cererea lui în căsătorie,
a acceptat să se căsătorească cu el. După aceea,
o nouă viață s-a deschis pentru ea. Era Parisul
din la belle epoque: artă, teatru, intelectuali,
străzile cartierului Pigalle, plin de cafenele și
bordeluri. Theo nu era un comerciant de artă
oarecare. Era în avangardă, specializat în rasa de
tineri artiști care sfidau realismul împietrit
impus de Académie des Beaux-Arts. Majoritatea
dealerilor nu s-ar fi atins de impresioniști, dar
aceștia erau clienții și eroii lui Theo van Gogh. Și
iată-i că au venit, Gauguin și Pissarro și
Toulouse-Lautrec, tinerii avangardei franceze,
mărșăluind prin viața ei cu ferocitatea exotică a
unor
creaturi
de
grădină zoologică.
Jo și-a dat seama că se afla în mijlocul unei
mișcări, că era martora unei schimbări în
direcția artelor. Și acasă se simțea pe deplin vie.
În noaptea nunții lor, pe care ea a descris-o ca
fiind "fericită", soțul ei a emoționat-o șoptindui la ureche: "Nu ți-ar plăcea să ai un copil, copilul
meu?". Era puternic îndrăgostită: de Theo, de
Paris, de viață.
Theo vorbea neîncetat - despre viitorul lor, dar
și despre lucruri precum pigmentul, culoarea și
lumina, încurajând-o să dezvolte un nou mod de
a vedea. Dar un singur subiect a dominat. Încă
de la prima lor întâlnire, el a încântat-o pe Jo cu
relatări despre geniul chinuit al fratelui său.
Apartamentul lor era înțesat de tablourile lui
Vincent, iar lăzi noi soseau tot timpul. Vincent,

care și-a petrecut o mare parte din scurta sa
carieră în mișcare, prin Franța, Belgia, Anglia,
Olanda, producea pânze într-un ritm fanatic,
uneori câte una pe zi - măslini, lanuri de grâu,
țărani sub soarele provensal, ceruri galbene,
flori de piersic, trunchiuri noduroase, bulgări de
pământ ca vârfurile valurilor, plopii ca niște
limbi de flacără - și i le expedia lui Theo în
speranța că acesta va găsi o piață pentru ele.
Theo nu a avut prea mult succes în atragerea
cumpărătorilor, dar lucrările lui Vincent,
tridimensionale și groase cu stropii lor violenți
de vopsea de ulei, au devenit materialul de bază
pentru educația lui Jo în arta modernă.
Când, la puțin mai mult de nouă luni după
noaptea nunții lor, Jo a dat naștere unui fiu, a
fost de acord cu numele propus de Theo. Îl vor
numi pe băiat Vincent.

tutun pentru a-și intensifica sau amorți
simțurile, se îmbolnăvise de gonoree, nu mai
făcea baie, își lăsase dinții să putrezească. Se
distanțase de artiști și de alte persoane care i-ar
fi putut ajuta cariera. Chiar înainte de Crăciunul
din 1888, în timp ce Theo și Jo își anunțau
logodna, Vincent se afla în Arles, tăindu-și
urechea în urma unei serii de certuri cu colegul
său de apartament Paul Gauguin.

Vincent la 19 ani
Într-o zi a sosit o pânză care arăta o schimbare
de stil. Vincent fusese fascinat de cerul de noapte
din Arles. A încercat să o exprime în cuvinte
pentru Theo: "În adâncul albastru, stelele
scânteiau, verzui, galbene, albe, roz, mai
strălucitoare, mai smaralde, lapislazuli, rubine,
safire." A devenit fixat de ideea de a picta un
astfel de cer. L-a citit pe Walt Whitman, a cărui
operă era deosebit de populară în Franța, și a
interpretat că poetul echivala "marea firmă
înstelată" cu "Dumnezeu și eternitatea".

Theo van Gogh, fratele lui Vincent, la vârsta de
32 de ani.
Pe cât de mult își admira fratele, pe atât
de mult Theo se îngrijora în mod constant
pentru el. Starea mentală a lui Vincent se
deteriorase deja în momentul în care Jo a intrat
în scenă. Dormise afară iarna pentru a-și
mortifica carnea, se îndopase cu alcool, cafea și
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și cum totul ar fi fost viu și conștient. El trata un
copac la fel ca pe o ființă umană."

Cu mult înainte de Covid-19, Hans Luijten**
obișnuia să îl compare pe Vincent van Gogh cu
un virus. "Dacă acest virus intră în viața ta, nu
dispare niciodată". "Nu există niciun vaccin
pentru el". Luijten are 60 de ani, svelt, cu
ochelari cu rame de sârmă, smocuri de păr
grizonat plutitoare și o înclinație puternică
pentru muzica americană de rădăcini: gospel,
Dolly Parton, Justin Townes Earle. S-a născut în
partea de sud a Olandei, în apropiere de granița
cu Belgia. Ambii săi părinți făceau pantofi
pentru a-și câștiga existența - tatăl său într-o
fabrică, mama sa cu o mașină de cusut în casa
lor - ceea ce i-a dat un respect pentru munca
grea și un ochi pentru încălțăminte: "Nu pot să
întâlnesc o persoană fără să mă uit în jos la
picioare".

Luijten este un cercetător perseverent, genul
care va vâna bucăți de hârtie care mocnesc în
arhive de la Paris la New York, care derivă
semnificația nu doar din ceea ce spun cuvintele
dintr-un document, ci și din modul în care sunt
scrise: "Poți vedea emoția în scrisul lui Van
Gogh: îndoială, furie. Puteam să-mi dau seama
când băuse, pentru că începea cu litere uriașe,
iar acestea deveneau din ce în ce mai mici pe
măsură ce ajungea în josul paginii".
Rezultatul final al acestui proiect de cercetare
exhaustiv, care a durat mult mai mult decât a
durat cariera lui Vincent, este "Vincent van
Gogh: The Letters". Acesta numără șase volume
și peste 2.000 de pagini și a fost publicat în
2009. O ediție online conține originalul în limba
olandeză sau franceză, împreună cu o traducere
în limba engleză, adnotări, facsimile ale
scrisorilor originale și imagini ale operelor de
artă discutate. Leo Jansen, care a muncit alături
de Luijten în toți acești 15 ani și care acum
lucrează la Institutul Huygens pentru Istoria
Țărilor de Jos, mi-a spus că, pe măsură ce se
apropiau de sfârșitul proiectului van Gogh, a
simțit că Luijten începea să formuleze o nouă
idee. "Cred că Hans și-a dat seama că, deși îi
livram în sfârșit scrisorile lui Vincent, acel
proiect era doar un început, pentru că Vincent
nici măcar nu era cunoscut la sfârșitul vieții
sale."

În ciuda faptului că nu exista nici măcar o
singură carte în casa familiei, părinții săi i-au
încurajat pe Luijten și pe fratele său să își
urmeze visele înalte, care s-au dovedit a fi
paralele între ele. Ger Luijten, cu cinci ani mai
mare decât Hans, a studiat istoria artei și acum
este directorul Fondation Custodia, un muzeu
de artă din Paris. Hans s-a specializat în
literatură olandeză și a studiat istoria artei.
După ce și-a luat doctoratul, a auzit că Muzeul
Van Gogh din Amsterdam dorea să realizeze o
nouă ediție critică a celor 902 scrisori din
corespondența lui Vincent van Gogh, inclusiv a
celor pe care el și Theo le-au schimbat. În 1994 a
fost angajat ca cercetător și și-a petrecut
următorii 15 ani la această lucrare.

Ceea ce a ridicat o întrebare la care nu primise
niciodată un răspuns complet: Cum anume a
devenit vedetă geniul torturat, care și-a
înstrăinat dealerii și și-a zădărnicit în repetate
rânduri propria ambiție pe parcursul carierei
sale? Și nu doar o vedetă, ci și una dintre cele
mai iubite figuri din istoria artei?

În acest proces, Luijten a dezvoltat o afinitate
deosebită pentru artist. El poate vorbi fluent
despre picturi, dar în scrisorile lui Vincent a
găsit un alt nivel de înțelegere. "Le-a lucrat
foarte atent. Dacă citești scrisorile publicate, el
ar putea spune: "Cerul gri-închis..." Dar dacă te
uiți la scrisoarea scrisă de mână, vezi că a
adăugat "gri" și apoi "adânc". Ca și cum ar fi
adăugat tușe de pensulă. Se poate vedea atât în
arta sa, cât și în scrierile sale că privea lumea ca
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contabile care conțineau mai multe indicii. A
corespondat cu arhivele din Franța, Danemarca
și Statele Unite. A început să formuleze o teză:
"Am început să văd că ea era păianjenul din
pânză. Avea o strategie".

O scrisoare de la Vincent către Theo,
noiembrie 1882. Credit...Muzeul Van Gogh,
Amsterdam (Fundația Vincent van Gogh)
Anterior, se știa că Jo van Gogh-Bonger a
jucat un rol în construirea reputației pictorului,
dar se credea că acest rol a fost modest - o
prezumție aparent bazată pe o combinație de
sexism și bun simț, întrucât nu avea experiență
în domeniul artei. Existau indicii intrigante
pentru cei suficient de interesați să caute. În
2003, scriitorul olandez Bas Heijne s-a aflat în
biblioteca Muzeului Van Gogh și a dat peste
câteva scrisori, ceea ce l-a determinat să scrie o
piesă de teatru despre Jo. "M-am gândit pur și
simplu: "Viața acestei femei este o poveste
minunată"", spune el. Luijten mi-a spus, de
asemenea, că scrisorile dintre frați, precum și
cele schimbate cu alți artiști și comercianți, erau
pline de indicii. El a căutat în biblioteca și
arhivele muzeului și a găsit fotografii și registre

Mai exista o altă sursă, un potențial
Sfântul Graal, care, în opinia sa, ar putea
contribui la avansarea tezei sale, dar la care
cercetătorii nu au avut acces. Luijten știa că Jo
ținea un jurnal. Interesul său a fost stârnit în
parte chiar de faptul că nu a putut să-l citească familia van Gogh îl ținuse sub cheie de la
moartea ei în 1925. "Nu cred că nu au fost
reticenți în a recunoaște rolul ei", mi-a spus
Luijten. "Cred că a fost din modestie". Fiul lui
Jo, Vincent, nu a vrut ca lumea să afle despre
relația ulterioară a mamei sale cu un alt pictor
olandez, nu a vrut ca intimitatea ei să fie
încălcată. Jurnalul a rămas sub embargo până
când, în 2009, Luijten l-a întrebat pe nepotul lui
Jo, Johan van Gogh, dacă poate să-l vadă, iar
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Johan i-a îndeplinit dorința. (Jurnalul lui Jo și
alte materiale sunt acum disponibile pe site-ul și
în biblioteca Muzeului Van Gogh).
Prima însemnare din jurnal - care s-a dovedit a
fi o colecție de caiete cu linii simple, de tipul
celor folosite de elevi - l-a intrigat pe Luijten. Jo
l-a început când avea 17 ani, cu cinci ani înainte
de a-l întâlni pe Theo. O tânără din acea epocă
nu putea să se aștepte decât la opțiuni foarte
înguste în viață, însă aici a scris: "Mi s-ar părea
îngrozitor să trebuiască să spun la sfârșitul vieții
mele: "De fapt, am trăit pentru nimic, nu am
realizat nimic măreț sau nobil"."" "Asta, pentru
mine, a fost de fapt foarte interesant", spune
Luijten. A fost un indiciu: până la urmă, ea nu sa mulțumit să urmeze maxima familiei sale.
În 2009, Luijten a început să scrie o biografie a
lui Jo, lucrând într-un birou într-o fostă școală,
vizavi de spațiul verde din Piața Muzeelor din
Amsterdam. I-a luat 10 ani. În total, el a dedicat
25 de ani, întreaga sa carieră, vieții acestor trei
persoane. Cartea, "Alles voor Vincent" ("Totul
pentru Vincent"), a fost publicată în 2019.
Deoarece este încă disponibilă doar în limba
olandeză, abia începe să se infiltreze în lumea
cercetătorilor în domeniul artei. "Este de o
importanță masivă", spune Steven Naifeh,
coautor al biografiei best-seller din 2011 "Van
Gogh: The Life" și autor al cărții "Van Gogh and
the Artists He Loved", în curs de apariție. "Arată
că fără Jo nu ar fi existat Van Gogh".

Jo van Gogh-Bonger și fiul ei, Vincent Willem
van Gogh, 1890.Credit...Raoul Saisset, Paris.
Muzeul Van Gogh, Amsterdam (Fundația
Vincent van Gogh)
Jo nu știa ce să facă cu ea însăși după
moartea lui Theo. Când o prietenă din satul
olandez Bussum i-a sugerat să vină acolo și să
deschidă o pensiune, i s-a părut liniștitor. Ar fi
revenit în țara ei natală, dar la o distanță
confortabilă de familia ei, ceea ce îi convenea,
pentru că ținea la independența ei. Bussum, cu
toată liniștea sa plină de frunze, avea o scenă
culturală plină de viață. Iar faptul că avea un
venit din oaspeți ar fi fost important - ar fi putut
să se întrețină pe ea și pe copilul ei.

Istoricii de artă spun că biografia lui Luijten este
un pas important în ceea ce va fi o reevaluare
continuă - nu doar a sursei faimei lui van Gogh,
ci și a noțiunii moderne despre ce este un artist.
Pentru că și aceasta este ceva ce Jo a contribuit
la inventarea sa.
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Înainte de a părăsi Parisul, a corespondat
cu artistul Émile Bernard, unul dintre puținii
pictori cu care Vincent avusese o relație
apropiată și lipsită de discordie, pentru a vedea
dacă ar putea organiza o expoziție la Paris a
picturilor cumnatului ei decedat. Bernard a
îndemnat-o să lase pânzele lui Vincent la Paris,
motivând că în capitala franceză erau șanse mai
bune pentru a le vinde. Acest lucru avea sens. Cu
toate că Vincent nu avea un public suficient de
numeros pentru a justifica o expoziție personală,
picturile sale fuseseră expuse în câteva expoziții
de grup chiar înainte de moartea sa. Poate că, în
timp, Bernard va reuși să-i vândă lucrările.

oaspeții ei a remarcat mai târziu că "întreaga
casă era plină de Vincent".

Dacă s-ar fi întâmplat acest lucru, Vincent
ar fi putut să-și dezvolte un oarecare renume. Ar
fi putut deveni, să zicem, un Émile Bernard. Dar
instinctele lui Jo i-au spus să păstreze tablourile
cu ea. Ea a refuzat oferta lui. Acest lucru a fost
remarcabil în sine, deoarece, de fiecare dată,
însemnările din jurnalul ei o arată ca fiind
măcinată de nesiguranță și de incertitudine cu
privire la modul în care să procedeze în viață:
"Sunt foarte rea - oricât de urâtă aș fi, sunt încă
adesea vanitoasă"; "Perspectiva mea asupra
vieții este cu totul și cu totul greșită în prezent";
"Viața este atât de dificilă și atât de plină de
tristețe în jurul meu și am atât de puțin curaj!"

O carte poștală din jurul anului 1900.
Pensiunea lui Jo poate fi văzută în dreapta.
O carte poștală din jurul anului 1900.
Pensiunea lui Jo poate fi văzută în dreapta.
Credit Historische Kring Bussum Archives
După ce totul a fost mai mult sau mai
puțin așa cum își dorea, a luat unul dintre
caietele cu linii și s-a întors la jurnalul pe care îl
începuse în adolescență. L-a pus deoparte în
momentul în care și-a început viața cu Theo;
ultima ei însemnare, de aproape exact trei ani
înainte, începea astfel: "Joi dimineața plec la
Paris!". În toată perioada de nebunie care a
urmat, a fost prea ocupată pentru a ține un
jurnal, prea absorbită de o altă viață. Acum se
întorsese. "Totul nu este decât un vis!", a scris ea
din casa ei de oaspeți. "Ceea ce se află în spatele
meu - scurta și fericita mea fericire conjugală - și
asta a fost tot un vis! Timp de un an și jumătate
am fost cea mai fericită femeie de pe Pământ."

În următoarele săptămâni, îmbrăcată în
doliu, s-a acomodat în noua ei casă. A
despachetat lenjeria și argintăria, și-a cunoscut
vecinii și a pregătit casa pentru oaspeți, în timp
ce avea grijă de micuțul Vincent. Se pare că și-a
petrecut cea mai mare parte a timpului de
acomodare - luni de zile, de fapt - hotărând cu
exactitate unde să atârne tablourile cumnatului
ei. În cele din urmă, practic fiecare centimetru
de perete a fost acoperit cu ele. "Mâncătorii de
cartofi", studiul mare, în mare parte maro, al
unor țărani la o masă umilă, pe care cercetătorii
îl consideră prima capodoperă a lui Vincent, a
fost atârnat deasupra șemineului. Și-a
împodobit dormitorul cu trei pânze care
înfățișează livezi în floare vibrantă. Unul dintre

Apoi, fără menajamente, a identificat cele două
responsabilități pe care i le încredințase Theo.
"Pe lângă copil", a scris ea, "mi-a lăsat o altă
sarcină - munca lui Vincent - să o fac să fie
văzută și apreciată cât mai mult posibil."
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Neavând nicio pregătire în ceea ce privește
modul de a realiza acest lucru, ea a început cu
ceea ce avea la îndemână. Pe lângă tablourile lui
Vincent, ea a moștenit și un imens tezaur de
scrisori pe care frații le schimbaseră. La
Bussum, seara, după ce se ocupa de oaspeții ei și
copilul dormea, ea s-a aplecat asupra lor.
Aproape toate, se pare, erau de la Vincent - soțul
ei păstrase cu grijă scrisorile lui Vincent, dar
Vincent nu fusese la fel de meticulos cu cele pe
care i le trimisese fratele său. Detalii despre viața
de zi cu zi și tribulațiile artistului - insomniile,
sărăcia, îndoiala de sine - erau amestecate cu
relatări despre picturile la care lucra, tehnicile
pe care le experimenta, ce citea, descrieri ale
picturilor altor artiști din care se inspira. Adesea
simțea nevoia să exprime în cuvinte ceea ce
încerca să obțină cu ajutorul culorilor: "Violet de
oraș, galben de stea, albastru-verde de cer;
câmpurile de grâu au toate tonurile: aur vechi,
cupru, aur verde, aur roșu, aur galben, verde,
roșu și galben de bronz". În repetate rânduri a
căutat să explice obiectivul său de a surprinde
ceea ce privea: "Am încercat să reconstruiesc
lucrul așa cum ar fi putut fi, simplificând și
accentuând natura mândră și neschimbată a
pinilor și a tufelor de cedru pe fondul albastru."
El a descris crizele sale psihice chinuitoare și
teama sa de viitoarele colapsuri - că "o criză mai
violentă ar putea să-mi distrugă capacitatea de a
picta pentru totdeauna" și ideea că, dacă ar avea
un alt episod, ar putea "intra într-un azil sau
chiar în închisoarea din oraș, unde există de
obicei o celulă de izolare".

Ann Evans, o proto-feministă și critic social
engleză care a scris romane sub pseudonimul
George Eliot. Ea a descris-o pe Evans în jurnalul
său ca fiind "acea femeie mare, curajoasă și
inteligentă pe care am iubit-o și venerat-o
aproape din copilărie" și a notat că "amintirea ei
este întotdeauna un stimulent pentru a fi mai
bună".

O pagină din jurnalul lui Jo, 1883-1885.
Credit...Muzeul Van Gogh, Amsterdam
(Fundația Vincent van Gogh)
A început să circule în societate. Unii
dintre oamenii pe care îi cunoștea în zonă făceau
parte dintr-o comunitate de artiști, poeți și
intelectuali care înființaseră o revistă de artă
numită The New Guide. În timp ce
industrializarea de la sfârșitul anilor 1880 și
începutul anilor 1890 a generat o mișcare
anarhistă și naționalisme în ascensiune, aceștia
procesau fermentul din societatea occidentală și
sortau modul în care artele ar trebui să
răspundă. Jurnalul lui Jo ne dă impresia că
participa la întâlnirile lor și nu atât participa la
conversații, cât asculta în timp ce intelectualii

A citit mult și alte lucruri, întreprins ceea ce a
însemnat un curs de critică de artă. A citit revista
belgiană L'Art Moderne, care susținea ideea că
arta ar trebui să servească cauzele politice
progresiste, și a luat notițe. A citit o carte de
critică a romancierului irlandez George Moore,
notând un citat care i s-a părut relevant: "Soarta
criticilor este de a fi amintiți prin ceea ce nu au
reușit să înțeleagă." Ca și cum ar fi vrut să se
întărească pentru sarcina care o aștepta, a citit și
o biografie a uneia dintre eroinele sale, Mary
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vorbeau despre ceea ce era în neregulă cu arta
tradiției clasice, care urma reguli prescrise și
favoriza ideea în detrimentul emoției și linia în
detrimentul culorii. Critici precum Joseph
Alberdingk Thijm, profesor de estetică și istorie
a artei la Academia de Stat de Arte Vizuale din
Amsterdam, susțineau că artiștii aveau datoria
morală de a susține idealurile creștine care
stăteau la baza societății și de a îmbunătăți
"reprezentarea naturii" într-un mod care
"trebuie să fie ferm, clar, purificat".

căsătorească cu Theo, a vizitat Belgia, iar preotul
la a cărui familie stătea a dus-o să vadă condițiile
de trai ale muncitorilor de la o mină de cărbune
din apropiere. Experiența a zguduit-o și a ajutato să alimenteze ceea ce a devenit o dedicare de o
viață pentru cauze care variază de la drepturile
muncitorilor până la votul femeilor. Ea se
considera unul dintre oamenii "obișnuiți"
despre care scrisese Vincent și știa că și el se
considera la fel. După ce a consumat cuvintele
cumnatului ei torturat, singură în casa ei de
oaspeți, într-o noapte, în timpul unei furtuni din
1891, cu vântul urlând afară, ea a scris într-o
scrisoare: "M-am simțit atât de dezolată - încât
pentru prima dată am înțeles ce trebuie să fi
simțit el, în acele vremuri în care toată lumea se
întorcea de la el."

La sfârșitul primului an petrecut pe cont propriu
- trăind cu picturile și cuvintele lui Vincent,
citind profund, scufundându-se din când în
când în aceste întâlniri - Jo a trăit un fel de
epifanie: Scrisorile lui Van Gogh făceau parte
integrantă din artă. Erau chei ale tablourilor.
Scrisorile aduceau împreună arta și viața
tragică, intens trăită, într-un singur pachet. Jo
ar fi apreciat părerea impresioniștilor francezi
pe care i-a întâlnit la Paris, conform căreia
noțiunea de a urma reguli despre cum și ce să
pictezi devenise imposibil de autentic, că într-o
lume lipsită de o autoritate centrală, artistul
trebuia să caute îndrumare în interiorul său.
Asta făcuseră Monet, Gauguin și ceilalți, iar
rezultatele puteau fi văzute pe pânzele lor.
Aducerea biografiei unui artist în acest amestec
a fost pur și simplu un alt pas în aceeași direcție.

Acum era pregătită să acționeze ca agent
pentru Vincent van Gogh. Una dintre primele
sale mișcări a fost să abordeze un critic de artă
pe nume Jan Veth, care, pe lângă faptul că era
soțul unei prietene, se afla în fruntea cercului
New Guide. Veth era deschis în respingerea artei
academice și în promovarea expresiei
individuale. Totuși, la început, Veth a respins
categoric lucrările lui Vincent și a minimalizat
eforturile lui Jo. El însuși a recunoscut mai
târziu că a fost inițial "respins de violența brută
a unor van Gogh" și a considerat aceste picturi
"aproape vulgare". Reacția sa, în ciuda
angajamentului său față de nou, dă o idee despre
șocul pe care pânzele lui Vincent l-au generat la
prima vedere. Un alt critic timpuriu a găsit
peisajele lui Vincent "fără profunzime, fără
atmosferă, fără lumină, culorile neamestecate
așezate unele lângă altele fără a se armoniza
reciproc" și s-a plâns că artistul picta din dorința
de a fi "modern, bizar, copilăros." Jo a găsit
reacția lui Veth dezamăgitor de convențională.
De asemenea, trebuie să fi spus ceva disprețuitor
despre o femeie care căuta să intre în lumea
artei, pentru că ea s-a plâns în jurnalul ei după o
întâlnire cu el: "Noi, femeile, suntem în mare
parte ceea ce bărbații vor să fim".

De asemenea, scrisorile indicau publicul pe care
Vincent îl intenționa. Vincent, care a căutat
cândva o carieră de ministru și a trăit printre
țărani pentru a se umili, își dorise cu disperare
să facă artă care să ajungă dincolo de
cunoscători și direct în inimile oamenilor
obișnuiți. "Niciun rezultat al muncii mele nu ar
fi mai plăcut pentru mine", i-a scris lui Theo,
citând un alt artist, "decât ca oamenii obișnuiți
care lucrează să atârne astfel de stampe în
camera sau la locul lor de muncă". Scrisorile și
picturile lui Vincent păreau să întărească
convingerile de lungă durată ale lui Jo în ceea ce
privește justiția socială. În copilărie, influențată
de predicile de duminică, tânjea după o viață cu
un scop. Chiar înainte de a accepta să se
8

Autoportretele lui Vincent , toate de 1887
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Dar ea și-a dat seama de importanța lui ca
critic și a crezut că deschiderea lui față de idei
noi însemna că îl poate convinge să aprecieze
picturile, spunându-i jurnalului ei: "Nu voi avea
odihnă până când nu-i vor plăcea." A presat un
plic plin de scrisori ale lui Vincent asupra lui
Veth, încurajându-l să le folosească, așa cum
făcuse și ea, ca mijloc de iluminare a picturilor.
Ea nu a încercat să se prezinte ca un critic de
artă, ci în schimb și-a vărsat inima în fața
bărbatului, încercând să-l ghideze spre
schimbarea de gândire pe care ea o simțea
necesară pentru a percepe un nou mod de
exprimare artistică. I-a explicat lui Veth că
începuse să citească corespondența dintre frați
pentru a fi mai aproape de soțul ei mort, dar apoi
Vincent i-a furat calea. "Am citit scrisorile - nu
doar cu capul - m-am adâncit în ele cu tot
sufletul", i-a scris ea lui Veth. "Le-am citit și
recitit până când întreaga figură a lui Vincent a
fost clară în fața mea." Ea i-a spus că și-ar fi dorit
să poată "să te facă să simți influența pe care
Vincent a avut-o asupra vieții mele. ... Am găsit
seninătatea." A venit la momentul potrivit.
Istoricul olandez Johan Huizinga a caracterizat
mai târziu "schimbarea de spirit care a început
să se facă simțită în artă și literatură în jurul
anului 1890" ca fiind un vârtej de idei care s-au
coagulat în jurul a doi poli: "cel al socialismului
și cel al misticismului". Jo a văzut că arta lui
Vincent se afla la răscruce între cele două. Jan
Veth s-a numărat printre cei care încercau să
proceseze o trecere de la impresionism la ceva
nou, o artă care aplica individualismul la
chestiuni sociale și chiar spirituale. L-a ascultat
pe Jo și s-a răzgândit. El a scris una dintre
primele aprecieri ale artistului, spunând că
acum vedea "clarviziunea uimitoare a unei mari
umilințe" și l-a caracterizat pe Vincent ca fiind
un artist care "caută rădăcina brută a lucrurilor".
În special, efortul lui Jo de a aduce viața
cumnatului ei în arta sa pare să fi funcționat cu
Veth. "Odată ce i-am înțeles frumusețea, pot
accepta întregul om", a scris criticul." Ceva
asemănător s-a întâmplat când Jo l-a abordat pe
un artist influent pe nume Richard Roland Holst
pentru a-l ruga să ajute la promovarea lui

Vincent. Probabil că l-a bătut la cap fără
încetare, pentru că Roland Holst i-a scris unui
prieten: "Doamna van Gogh este o femeie
fermecătoare, dar mă irită când cineva se dă în
vânt cu fanatism pentru ceva ce nu înțelege".
Dar și el și-a revenit și a ajutat-o pe Jo la una
dintre primele expoziții personale ale artei lui
Vincent, la Amsterdam, în decembrie 1892.Veth
și Roland Holst s-au plâns la început de
entuziasmul de amator al lui Jo. Fiecare dintre
ei a considerat că nu era profesional să privească
tablourile cu gândul la povestea vieții artistului.
O astfel de abordare, a răbufnit Roland Holst,
"nu este de o natură pur critică de artă". Nu
reiese clar din jurnalul ei cât de conștient și-a
folosit Jo statutul de laică sau poziția de femeie
în avantajul ei față de acești bărbați cu putere,
dar cumva i-a făcut să lase garda jos și pur și
simplu să privească și să simtă împreună cu ea.
Când Jo i-a cerut lui Roland Holst să facă o
ilustrație de copertă pentru catalogul primei
expoziții a lui Vincent la Amsterdam, acesta a
realizat o litografie cu o floarea-soarelui ofilită
pe un fond negru, cu cuvântul "Vincent"
dedesubt și o aureolă deasupra floarei-soarelui:
o canonizare estetică. La scurt timp după aceea,
organizatorii unei alte expoziții au atârnat o
coroană de spini deasupra unui portret al lui
Vincent.
Coperta catalogului pentru prima expoziție de
artă a lui Vincent din Amsterdam, 1892.
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De nenumărate ori, criticii s-au împotrivit la
început ideii de a privi viața și opera lui Vincent
ca pe un tot unitar, apoi au cedat.

erau de vânzare într-o anumită expoziție. "Ea
știa că, dacă pui câteva lucrări de top pe perete,
oamenii vor fi stimulați să cumpere lucrările de
lângă ele", spune Luijten. "A făcut asta în toată
Europa, în peste 100 de expoziții". O cheie a
succesului ei, spune Martin Bailey, autorul mai
multor cărți despre artistă, inclusiv "Starry
Night: Van Gogh at the Asylum", a fost în
"vânzarea operelor într-un mod controlat,
introducându-l treptat pe van Gogh în public".
Pentru o expoziție la Paris în 1908, de exemplu,
a trimis 100 de lucrări, dar a stipulat că un sfert
dintre ele nu erau de vânzare. Dealerul a rugato să se răzgândească; ea a rămas fermă. Luptând
împotriva tendinței sale de a se îndoi de ea
însăși, a procedat metodic și inexorabil, ca un
general care cucerește un teritoriu.

Când au privit tablourile, nu au văzut doar arta,
ci și pe Vincent, muncind și suferind, tăindu-și
urechea, zgâriind actul de creație. Au fuzionat
arta și artistul. Au văzut ceea ce Jo van GoghBonger a vrut să vadă.
Jo a lucrat cu tenacitate pentru a-și
consolida primele succese cu criticii. A făcut
multe alte lucruri în viața ei, desigur. Și-a
crescut fiul. S-a îndrăgostit de pictorul Isaac
Israëls, apoi a rupt relația când și-a dat seama că
acesta nu era interesat de căsătorie. În cele din
urmă s-a recăsătorit: un alt pictor olandez,
Johan Cohen Gosschalk. A devenit membră a
Partidului
Social-Democrat
Muncitoresc
Olandez și cofondatoare a unei organizații
dedicate drepturilor muncitorilor și femeilor.
Dar toate aceste activități s-au împletit în jurul
sarcinii de a gestiona cariera post-mortem a
cumnatului ei. "O vezi cum gândește cu voce
tare", mi-a spus Hans Luijten. În primele zile, a
spus el, ea a procedat cât se poate de modest: "Ea
identifică o galerie importantă din Amsterdam
și se duce acolo: o femeie de 30 de ani, cu un
băiețel lângă ea și un tablou sub braț. Le scrie
oamenilor din toată Europa".
Pregătirea ei ca profesoară de limbi străine cunoștea franceza, germana și engleza - i-a fost
deosebit de utilă pe măsură ce și-a extins raza de
acțiune, atrăgând interesul galeriilor și
muzeelor din Berlin, Paris, Copenhaga. În 1895,
când Jo avea 33 de ani, negustorul parizian
Ambroise Vollard a inclus 20 de van Gogh întro expoziție. Abordarea intens personală și plină
de emoție a lui Vincent fusese înaintea timpului
său, dar timpul îl ajungea din urmă; la Anvers,
un grup de tineri artiști care îl vedeau ca pe un
deschizător de drumuri a cerut să împrumute
câteva van Gogh-uri pentru a le expune alături
de propriile lucrări.

Un afiș pentru expoziția lui Vincent la Muzeul
Stedelijk din Amsterdam, 1905. Aceasta a fost cea
mai mare retrospectivă a operei lui Vincent de
până atunci, cu peste 480 de lucrări expuse.
Credit...Muzeul Van Gogh, Amsterdam

Jo a învățat trucurile meseriei - de exemplu, să
păstreze cele mai bune lucrări, dar să le includă
ca fiind "împrumutate" alături de picturile care
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În 1905, a organizat o expoziție majoră la
Stedelijk Museum, cea mai importantă vitrină
de artă modernă din Amsterdam. Ea a
considerat că era timpul pentru o mare
declarație. Succesul pe care îl avusese în
promovarea artei cumnatului ei i-a sporit
încrederea în sine. Pe măsură ce din ce în ce mai
mulți oameni din domeniu au fost de acord cu
evaluarea ei despre Vincent, a renunțat la
ezitarea din tinerețe. În loc să predea sarcina de
a organiza expoziția, a insistat să facă totul ea
însăși. A închiriat galeriile, a tipărit posterele, a
adunat nume de persoane importante pe care să
le invite, ba chiar a cumpărat papioane pentru
personal. Fiul ei, Vincent, acum în vârstă de 15
ani, a redactat invitațiile. Rezultatul a fost și
rămâne cea mai mare expoziție van Gogh din
toate timpurile, cu 484 de lucrări expuse.
Criticii au venit din toată Europa. Munca
grea de a transpune viziunea artistului în
limbajul vernacular fusese în mare parte
realizată în acest moment. La paisprezece ani
după ce i-a fost încredințată sarcina și a avut
revelația de a vinde arta și artistul ca pe un
pachet, toată lumea din lumea artei părea să-l
cunoască personal pe Vincent, să-i cunoască
lupta tragică de o viață pentru a găsi și a
transmite frumusețea și sensul. Evenimentul a
cimentat reputația artistului ca o figură majoră
a epocii moderne. În lunile următoare, prețurile
picturilor sale au crescut de două-trei ori.
A existat însă o singură observație.
Lucrările din ultima perioadă a lui Vincent, când
a fost internat într-un azil în sudul Franței și
după aceea, care astăzi reprezintă probabil cea
mai iubită parte a operei sale, i-au făcut pe unii
să se simtă inconfortabil. Pentru unii dintre
primii critici, aceste picturi păreau în mod clar
produsul unei boli mintale. Intensitatea
nebănuită pe care Vincent o aducea unui mure
singuratic, sau unui arboret de chirpici, sau unui
câmp de grâu sub un soare arzător, era
deranjantă. După cum scria un critic, ca răspuns
la expoziția de la Amsterdam, lui Vincent îi
lipsea "calmul caracteristic care este inerent în
operele celor foarte mari. El va fi întotdeauna o
furtună".

Un tablou în special, "Noaptea înstelată",
pe care mulți îl consideră astăzi una dintre cele
mai emblematice lucrări ale lui Vincent, a fost
scos în evidență de critici. Disconfortul provocat
de denaturările sale a început cu Theo, după ce
Vincent le-a trimis tabloul lui și lui Jo din SaintRémy. Este posibil ca Jo să fi împărtășit inițial
neliniștea soțului ei față de acest tablou. Ea nu la inclus în niciuna dintre primele expoziții pe
care le-a organizat și, în cele din urmă, l-a
vândut. De-a lungul vieții, ea a păstrat mai ales
ceea ce credea că este cea mai bună lucrare a lui
Vincent. Dar l-a convins pe proprietarul
tabloului să i-l împrumute pentru expoziția de la
Amsterdam, ceea ce sugerează că ajunsese să
accepte intensitatea acestuia.
Un critic - care a făcut o criză de nervi în legătură
cu întreaga expoziție, numind-o un "scandal"
care era "mai mult pentru cei interesați de
psihologie decât pentru iubitorii de artă" - a
atacat "Noaptea înstelată", comparând stelele
din tablou cu oliebollen, bilele de aluat prăjit pe
care olandezii le mănâncă în ajunul Anului Nou.
Totuși, acest tip de critică nu a făcut decât să
atragă mai multă atenție picturii și, în cele din
urmă, să dea și mai multă valabilitate ideii că
arta este o fereastră către mintea și viața
artistului. De asemenea, este posibil să îi fi
confirmat lui Jo reevaluarea operei mai stilizate
a lui Vincent. Ea a răscumpărat tabloul în anul
următor. În cele din urmă a ajuns la Muzeul de
Artă Modernă, devenind primul van Gogh din
colecția unui muzeu din New York.
Când Emilie Gordenker, o istorică de artă
olandezo-americană, a preluat funcția de
director al Muzeului Van Gogh la începutul
anului 2020, personalul a întâmpinat-o cu o
copie a biografiei lui Hans Luijten despre Jo van
Gogh-Bonger. Gordenker are o experiență în
arta olandeză și flamandă din secolul al XVIIlea; din 2008, ea a fost director al Muzeului
Mauritshuis din Haga, casa istorică a multor
Vermeer și Rembrandt. Știa că trebuie să se
pună la curent cu van Gogh, așa că a citit imediat
cartea.
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Lucrări ale lui Vincent expuse la Anvers, Belgia,
1914

Gordenker a spus că s-a trezit reacționând la
povestea lui Jo ca femeie. "Deși nu sunt nici pe
departe deschizătoarea de drumuri pe care a fost
Jo, pot să mă identific cu unele dintre lupte",
spune ea. "De exemplu, atunci când iau o
decizie, mi se spune uneori ce sunt. “Ești femeie,
deci faci lucrurile diferit”. Vrei să fii evaluat
pentru ideile tale, dar uneori ești catalogat.
Bineînțeles, a fost mult mai rău pentru ea, să i se
spună că nu poți face asta pentru că nu este
pentru femei."

nesigură pe ea. Aceasta s-a dovedit a fi o
combinație foarte productivă de trăsături".
Gordenker spune că ea crede că a fost o simplă
intuiție care a condus-o pe Jo la revelația ei.
"Asta a informat decizia ei de a face un singur
pachet din lucrare și din persoană. Bineînțeles,
ea a putut face asta doar datorită scrisorilor. Ea
a considerat că acestea sunt un punct de vânzare
unic. Ea a vândut pachetul criticilor, iar aceștia
l-au cumpărat."

Ea spune că a fost impresionată de
abordarea autodidactă a lui Jo în ceea ce
privește comercializarea unui artist. "A trebuit
să inventeze pe parcurs", spune ea. "Nu avea
niciun fel de experiență în acest sens. Dar a fost
directă și directă și, în același timp, foarte

Gordenker subliniază că abordarea lui Jo
a funcționat pentru că se potrivea cu vremurile.
"A fost un moment în care totul s-a unit. A
existat o întoarcere la romantism în artă și
literatură. Oamenii erau deschiși la asta. Iar
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realizările ei ne informează până în ziua de azi
imaginea noastră despre ceea ce ar trebui să facă
un artist: să fie un individ; să sufere pentru artă,
dacă este nevoie." Este nevoie de un oarecare
efort astăzi pentru a realiza că oamenii nu au
văzut întotdeauna artiștii în acest fel. "Când am
studiat istoria artei, mi s-a spus să nu mă
gândesc la acea noțiune a artistului înfometat
din mansardă", spune Gordenker. "Nu
funcționează
pentru
perioada
modernă
timpurie, când cineva ca Rembrandt era un
maestru care lucra cu ucenici și avea mulți
clienți bogați. Într-un sens, Jo a contribuit la
formarea imaginii care încă ne însoțește".

că bunicul său își ținea preferatul, o vedere a
orașului Arles, pe birou, sprijinit de un teanc de
cărți. Dar doar o mică parte din colecție era
expusă. "Exista un dulap într-un dormitor de la
etaj", mi-a spus el. Acolo se aflau toate operele
de artă, tot ceea ce Jo nu vânduse, care astăzi ar
fi evaluat cu siguranță la zeci de miliarde de
dolari. "Îmi amintesc că îl ajutam să se
pregătească pentru o expoziție la, să zicem,
MoMA sau la Orangerie din Paris. Poate că el
căuta tablouri cu flori. Ne uitam prin dulap. Aș
fi localizat ceva și aș fi spus: "Asta, bunicule?"".
Fostul avocat, care acum este consilier în
consiliul de administrație al Muzeului Van
Gogh, a chicotit la această amintire: "Nu ai putea
face asta niciodată acum".

De asemenea, Jo a pus în mișcare o moștenire
familială de a duce mai departe munca ei.
Gordenker m-a pus în contact cu strănepotul lui
Jo, Vincent Willem van Gogh. La 67 de ani, el
emană un aer de eleganță ușoară. A vorbit cu
drag despre bunicul său Vincent - fiul lui Jo și
Theo. Mi-a spus că atât el, cât și bunicul său au
încercat să se distanțeze de povara moștenirii
strămoșilor lor (și, prin extensie, de obsesia lui
Jo): bunicul său devenind inginer, iar el
devenind avocat (și hotărând să poarte al doilea
nume). Dar, în cele din urmă, fiecare dintre
bărbați și-a revenit și și-a acceptat rolul de
custode a ceea ce Jo a început.

Dar fiul lui Jo nu avea de gând să păstreze
arta în dulap pentru totdeauna. În 1959, el a
intrat în negocieri cu guvernul olandez pentru ai crea o casă permanentă. Toate operele de artă
pe care Jo le păstrase au fost transferate la
Fundația Vincent van Gogh. Cei trei descendenți
în viață ai unicului fiu al lui Jo și Theo fac parte
din consiliul de administrație al fundației; cel
de-al patrulea membru al consiliului este un
oficial al Ministerului olandez al Culturii.
Guvernul a construit Muzeul Van Gogh pentru a
găzdui opera și și-a asumat responsabilitatea de
a o face publică. "Nu mai există niciun tablou sau
desen de Vincent în familie", mi-a spus
strănepotul lui Jo cu o oarecare mândrie.
"Mulțumită lui Jo și fiului ei, nu mai este al
nostru. Este pentru toată lumea".

Strănepotul lui Jo spune că își amintește
cum își petrecea verile în casa din Laren, orașul
în care a locuit bunicul său. După moartea lui Jo,
Inginerul (așa cum este numit fiul lui Jo în
familie, pentru a-l deosebi de ceilalți Vincent) a
făcut din ea casa temporară a colecției: cele 220
de picturi originale Van Gogh, precum și sute de
desene, pe care Jo, chiar și după o carieră de
vânzător al operelor lui Vincent, le-a păstrat și
pe care i le-a lăsat lui.

Astfel, muzeul în sine este un alt produs al
eforturilor lui Jo van Gogh-Bonger de a realiza
ambiția lui Vincent de a-și democratiza arta.
Numai prin cifre, a reușit spectaculos. Când a
fost deschisă clădirea originală, în 1973, se
aștepta să primească 60.000 de vizitatori pe an.
În 2019, înainte de pandemie, peste 2,1 milioane
de oameni s-au îmbrâncit pentru a avea șansa de
a petrece câteva momente în fața fiecărei pânze
a maestrului.

Omonimul artistului mi-a spus că și-a petrecut
multe vacanțe din copilărie în acea casă. Își
amintește că în sufragerie era atârnat un tablou
"Floarea-soarelui" (una dintre cele cinci
reprezentări majore ale subiectului pe care
Vincent le-a pictat) și un mic tablou cu o ramură
de migdal într-o vază la capătul unui coridor, și
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publică în care a încercat să interpreteze
lucrările, care pentru gusturile americane
păreau stridente și caricaturale. The New York
Times a acoperit conferința și a aprofundat
explicația, afirmând că culorile exagerate ale
artistului se bazau pe un "limbaj simbolic
primitiv." Jo, între timp, a continuat să creadă
că scrisorile către Theo - în care Vincent apărea
ca o figură romantică, o figură tragică - îi vor
deschide sufletul către America și dincolo de ea.
Publicarea scrisorilor în limba engleză era
ultimul ei mare obiectiv. S-a dovedit a fi o cursă
contra cronometru. Sănătatea ei era șubredă suferea de boala Parkinson -, iar editorul cu care
încheiase contractul, Alfred Knopf, dorea să
realizeze doar o ediție prescurtată, lucru cu care
ea nu a fost de acord. S-a întors în Europa și șia trăit ultimii ani de viață într-un apartament
spațios de pe mărețul Koninginneweg din
Amsterdam și într-o casă de țară din Laren. Fiul
ei, Vincent, și soția acestuia, Josina, s-au mutat
lângă ea, iar Jo și-a găsit fericirea în ora pe care
o petrecea în fiecare zi cu nepoții ei. În rest, a
rămas remarcabil de fixată pe misiunea vieții
sale: expedia pânzele la o expoziție după alta, se
certa cu editorul, în timp ce făcea față durerii și
altor simptome ale bolii sale. în orice caz,
obsesia ei pare să fi crescut pe măsură ce se
apropia de sfârșitul vieții. S-a certat din cauza
unei sume modeste de bani cu Paul Cassirer, un
comerciant german care lucrase îndeaproape cu
ea pentru a-l promova pe van Gogh. Atunci când
un roman romanțat despre frații van Gogh a
apărut în limba germană în 1921, ea a considerat
că libertățile factuale pe care le luase erau
profund supărătoare. Cererile de tablouri pentru
posibile expoziții au continuat să vină într-un
ritm furios - Paris, Frankfurt, Londra,
Cleveland, Detroit - și ea a rămas strâns
implicată, până când nu a mai putut. A murit în
1925, la vârsta de 63 de ani. prima ediție în limba
engleză a scrisorilor, realizată de Constable &
Company în Londra și Houghton Mifflin în
Statele Unite, a apărut doi ani mai târziu, în
1927. Aceasta conținea o introducere a lui Jo, în
care aceasta a alimentat mitul artistului suferind
și a evidențiat și rolul soțului ei: "Întotdeauna

Fiul lui Jo, Vincent Willem van Gogh, cu soția
sa, Josina van Gogh-Wibaut, în Amsterdam,
1915. Credit... Bernard Eilers, Amsterdam.
Muzeul Van Gogh, Amsterdam (Fundația
Vincent van Gogh)
În 1916, la vârsta de 54 de ani, Jo s-a
confruntat cu cea mai formidabilă provocare în
campania ei de a-l aduce pe Vincent în lume.
Cu tot succesul pe care îl avusese în Europa,
Statele Unite, cu societatea sa conservatoare și
puritană, întârziau în aprecierea artistului. Ea a
părăsit Europa - și-a părăsit întreaga lume - și sa mutat la New York cu scopul de a schimba
această situație. A petrecut aproape trei ani în
Statele Unite, locuind o perioadă în Upper West
Side și apoi în Queens, unde a creat rețele,
explicând viziunea artistului și, în timpul liber,
traducând scrisorile lui Vincent în limba
engleză. La început, i-a fost greu. "Am presupus
că gustul american în materie de artă era
suficient de avansat, pe deplin pentru a-l aprecia
pe van Gogh, ceea ce m-a făcut să mă înșel", se
lamenta la un moment dat într-o scrisoare către
promotorul de artă Newman Emerson
Montross. Dar schimbarea a venit. În cele din
urmă, a aranjat o expoziție cu galeria lui
Montross de pe Fifth Avenue. La scurt timp
după aceea, Muzeul Metropolitan a prezentat o
expoziție de "Picturi impresioniste și
postimpresioniste", la care Jo a contribuit cu
patru pânze. Cam în același timp, un profesor de
la Universitatea Columbia a ținut o prelegere
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Theo a fost singurul care l-a înțeles și l-a
susținut". Șapte ani mai târziu, Irving Stone a
publicat romanul său de succes "Lust for Life",
bazat în mare măsură pe scrisori, despre relația
dintre frații van Gogh. Acesta a devenit, la
rândul său, materialul sursă pentru filmul din
1956, cu Kirk Douglas în rolul principal. Până
atunci, mitul era deja înrădăcinat. Nimeni mai
puțin important decât Pablo Picasso s-a referit
la viața lui van Gogh - "în esență solitară și
tragică" - ca fiind "arhetipul vremurilor
noastre." A mai existat un alt omagiu pe care Jo
l-a adus cumnatului și soțului ei, probabil cel
mai remarcabil dintre toate. La sfârșitul vieții
sale, în timp ce traducea scrisorile în engleză, a
aranjat ca rămășițele lui Theo să fie deshumate
din cimitirul olandez unde fusese înmormântat
și reînhumate în Auvers-sur-Oise, alături de
Vincent. Ca și în cazul expoziției de la
Amsterdam, ea s-a ocupat de această operațiune
ca un general, supraveghind fiecare detaliu,
până la comandarea unor pietre funerare
potrivite. Hans Luijten mi-a spus că a considerat
că aceasta este o manifestare izbitoare a
devotamentului său nemărginit. "A vrut să îi
aibă unul lângă altul pentru totdeauna", a spus
Luijten. O soție care dezgroapă rămășițele
soțului ei este o imagine atât de surprinzătoare
încât ne readuce la întrebarea centrală a vieții lui
Jo: motivația ei. De ce, în cele din urmă, s-a
atașat de această cauză și a purtat-o de-a lungul
întregii sale vieți? Cu siguranță, credința ei în
geniul lui Vincent și dorința de a onora dorințele
lui Theo au fost puternice. Iar Luijten mi-a
remarcat că, promovând arta lui van Gogh,
credea că își promova și convingerile politice
socialiste. Dar oamenii acționează și din
motivații mai mici, mai simple. Cele 21 de luni
petrecute de Jo cu Theo au fost cele mai intense
din viața ei. Ea a trăit Parisul, bucuria, o
revoluție în culoare și cultură. Cu ajutorul lui
Theo, ea a sărit din lumea ei atentă și
convențională și s-a dăruit pasiunii. Mergând
astăzi prin muzeul care adăpostește toate
tablourile de care Jo nu a putut suporta să se
despartă, o altă noțiune iese la suprafață: că,
dedicându-se total lui Vincent van Gogh,

vânzându-l lumii, ea a păstrat viu acel moment
al tinereții sale și permițându-ne și nouă,
celorlalți, să îl simțim.

Jo van Gogh-Bonger la biroul ei din
Amsterdam, cândva după 1909. "Vasul de
onestitate" (1884, stânga) de Vincent van Gogh
și "Flori" de Henri Fantin-Latour atârnă sub
"Peisaj la amurg" (1890) de Vincent van Gogh.
Credit... Muzeul Van Gogh, Amsterdam
(Fundația Vincent van Gogh)
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NOTE si traducere: AG
* Russell Anthony Shorto (n. 1959) este un
autor, istoric și jurnalist american, cunoscut mai
ales pentru cartea sa despre originile olandeze
ale orașului New York, The Island at the Center
of the World. Cercetările lui Shorto pentru
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această carte s-au bazat în mare măsură pentru
activitatea la New Netherland Project, cunoscut
acum sub numele de New Netherland Research
Center, precum și la New Netherland Institute.
Shorto este cercetător principal la New
Netherland Research Center din 2013.
În noiembrie 2017, a publicat Revolution
Song: A Story of American Freedom, care reda
povestea Revoluției americane prin ochii a șase
americani din medii foarte diferite.
Cea mai recentă lucrare a sa este Smalltime:
The Story of My Family and the Mob, publicată
în februarie 2021. Cartea este o carte de
memorii, care acoperă istoria propriei familii a
lui Shorto și implicarea strămoșilor săi în Mafia
americană din Johnstown, Pennsylvania.
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** Hans Luijten este curator si cercetator la
Muzeul Van Gogh din Amsterdam.
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