
An Fiosraitheoir

Vincent Van Gogh

Tasc 1: Ag Fiosrú Focal

1. In alt 2 aimsigh an frása atá ar comhchiall le ciúin.

2. Cén focal in alt 3 atá contrártha le suimiúil?

3. Tá an aidiacht aisteach in alt 4. Roghnaigh an leagan ceart de 
san abairt seo thíos:

 Tá an scéal seo níos ________________ ná scéal ar bith a chuala mé.

 (a) aistí (b) aisteacha (c) aisteach
 
4. Conas a chuireann tú síos ar abairt mar seo a leanas?

 Rugadh ar an 30 Márta 1853 san Ísiltír é agus fuair sé bás ar an 27 
Iúil 1890.

 (a) Is fíric í (b) Is tuairim í (c) Is bréag í
  
5. Fiosraigh an frása róthógtha leis in alt 3. Cuir in abairt de do 

chuid féin é.

6. Cuir an phoncaíocht chuí isteach san abairt seo thíos:

 measaim go bhfuil vincent van gogh ar an ealaíontóir is fearr a tháinig 
as an ísiltír arsa paul gauguin agus é ag caint i bpáras

Tasc 2: Ag Fiosrú Feasa

1. Déan achoimre ar an téacs seo.

2. Cad eile ba mhaith leat a fháil amach faoi Vincent Van Gogh?

3. Cad a spreag Van Gogh le dul leis an bpéinteáil, dar leat?

4. Cén fáth a bhfuil spéis ag daoine ina chuid oibre go fóill, dar leat?
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CeisteannaVincent Van Gogh

Tá Vincent Van Gogh ar dhuine de na healaíontóirí 
is mó clú agus cáil ar domhan. Rugadh ar an 30 
Márta 1853 san Ísiltír é, agus fuair sé bás ar an 
27 Iúil 1890 nuair nach raibh sé ach 37 bliain 
d’aois. Bhí sé beo bocht lena linn agus ní raibh 
clú air go dtí roinnt blianta i ndiaidh a bháis. Ní 
dhearna sé mórán airgid as an ealaín riamh, ach 
sa lá atá inniu ann, is fiú na milliúin euro cuid 
mhór dár phéinteáil sé. Ní raibh saol sona aige 
ach oiread mar nach raibh an tsláinte go maith 
aige, agus bhí dúil rómhór aige san ól agus i 
gcaitheamh toitíní, rud a scrios a shláinte ar fad.

Ní dheachaigh Vincent Van Gogh leis an 
bpéinteáil go dtí go measartha mall ina shaol. 
Ba de theaghlach Protastúnach é a raibh an-spéis 
acu sa reiligiún agus in obair mhisinéireachta, is 
é sin taisteal go tíortha eile agus Críostaithe a 
dhéanamh de dhaoine ar fud an domhain. Bhí 
triúr deirfiúracha agus beirt deartháireacha aige. 
Bhí sé an-mhór lena dheartháir Theo, agus mhair 
an cairdeas mór eatarthu go dtí an deireadh. Bhí 
suim ar leith ag an teaghlach san ealaín nuair a 
bhí sé ag fás aníos ach ní sa phéinteáil féin. Is ag 
díol pictiúr agus portráidí a bhí siad. Bhí spéis 
mhór ag Vincent sa reiligiún agus, de réir a chéile, 
d’éirigh sé an-chráifeach. Ba mhian leis a bheith 
ina mhinistéir ach theip air sna scrúduithe agus 
tháinig deireadh leis an smaoineamh sin. Chaith 
sé tamall thar lear ag obair ar rudaí éagsúla. 
Chaith sé bliain amháin i Sasana ag teagasc, ach 
ní raibh sé riamh sona sásta ná suaimhneach.

Ba é a dheartháir Theo a chabhraigh go mór 
leis nuair nach raibh mórán airgid aige. Ba é 
Theo a thug faoi deara go raibh sé maith ag an 
bpéinteáil agus a mhol dó cúrsa a dhéanamh 
agus traenáil cheart a fháil. Ní raibh Vincent 
róthógtha leis sin ar dtús, ach sa bhliain 
1880, bhog sé go dtí an Bhruiséil le staidéar a 
dhéanamh ar an ealaín. Níor éirigh go rómhaith 
leis mar ealaíontóir, áfach. Ní raibh mórán spéise 

ag daoine ann agus shíl go leor daoine go raibh a 
chuid oibre dorcha agus neamhshuimiúil. Mar sin 
féin, lean Van Gogh ar aghaidh leis an bpéinteáil 
agus bhog sé chun na Fraince in 1886. Chuaigh 
sé chun cónaí i ndeisceart na Fraince agus bhí 
an chuma ar an scéal go raibh sé ag péinteáil 
cuid mhór agus nach raibh na pictiúir chomh 
dorcha sin níos mó. Chruthaigh sé stíl ar leith a 
bhí i bhfad níos gile agus níos ildaite, agus bhí 
na pictiúir deas simplí. Is le linn an ama sin a 
phéinteáil sé cuid de na pictiúir is mó clú, mar 
shampla Seomra Leapa in Arles, Lusanna na 
Gréine agus Joseph Roulin (Fear an Phoist).

Le linn na mblianta sin, bhí sé mór le healaíontóir 
Francach mór le rá darbh ainm Paul Gauguin. 
Bhí argóint mhór acu lá amháin agus mar 
thoradh air sin, chuaigh Van Gogh abhaile agus 
ghearr sé píosa dá chluas féin de. Aisteach go 
leor, phéinteáil sé féinphortráid ina dhiaidh sin 
ina bhfuil an bindealán a chuir sé ar a chluas 
ghearrtha le feiceáil go soiléir. Tá an phortráid 
sin an-cháiliúil anois dar ndóigh. Faraor, ní raibh 
Vincent i mbarr a shláinte riamh agus ba mhinic 
a bhí sé tinn. Bhí galar intinne air a d’éirigh 
chomh holc sin go ndeachaigh sé as a mheabhair. 
Ní bhfuair sé an chabhair cheart a bhí ag teastáil 
uaidh ach oiread. Ar deireadh, chuir sé lámh ina 
bhás féin. Scaoil sé é féin sa bhrollach. Ar an 27 
Iúil 1890, tháinig deireadh tragóideach lena shaol 
gairid.

Sa lá atá inniu ann, tá suim an-mhór ag daoine 
ina chuid oibre go fóill. Téann go leor daoine 
chuig dánlanna agus músaeim leis an obair sin a 
fheiceáil. Nach mór an trua go mbíonn cuid de na 
healaíontóirí marbh sula mbíonn clú orthu?

1. Cárbh as do Vincent Van Gogh?
 (a) An Fhrainc
 (b) Sasana
 (c) An Ísiltír

2. Cé acu thíos atá fíor?
 (a) B’ealaíontóir clúiteach é nuair a bhí   

 sé beo
 (b) Níor éirigh go maith leis mar   

 ealaíontóir go dtí go raibh sé marbh
 (c) Rinne sé go leor airgid as an bpéinteáil

3. Cén t-ábhar spéise is mó a bhí aige 
sular thosaigh sé ar an bpéinteáil? 

 (a) Cúrsaí spóirt
 (b) Creideamh agus Dia
 (c) Bia agus léitheoireacht

4. Cén bhaint a bhí ag a dheartháir Theo 
leis?

 (a) Chabhraigh sé go mór leis i gcónaí
 (b) Ní raibh siad cairdiúil le chéile
 (c) D’oibrigh siad thar lear le chéile go   

 minic

5. Conas a d’athraigh an stíl a bhí ag Van 
Gogh sa phéinteáil?

 (a) D’éirigh a stíl dorcha agus leadránach
 (b) D’éirigh a stíl níos deise agus níos   

 simplí
 (c) D’éirigh a stíl an-chasta agus deacair

6. Cén rud a bhí ag cur isteach go mór ar 
Van Gogh i rith a shaoil?

 (a) Bhí drochshláinte aige
 (b) Bhí air dul thar lear
 (c) Níor réitigh sé lena dheartháir

7. Cén fáth ar ghearr Van Gogh a chluas, 
dar leat?

 (a) Shíl sé go ndéanfadh sé portráid   
 mhaith

 (b) Timpiste a bhí ann
 (c) Bhí sé as a mheabhair

8. In alt 2 tá an focal cráifeach in úsáid 
mar:

 (a) aidiacht.
 (b) cónasc.
 (c) briathar.

9. Cad atá sa téacs seo?
 (a) Scéal faoi shaol duine
 (b) Treoracha
 (c) Dialann duine atá ann


