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Paul Gauguin

Paul Gauguin urodzi się 7.06.1848 roku w Paryżu. Był synem
dość znanego dziennikarza oraz pisarki i socjalistki w jednej
osobie. Gauguin urodził się w czasach gdy trwały właśnie
“Wiosny Ludów”. Ojciec postanowił zabrać całą swoją rodzinę i
wyjechać do Peru - do dalekiej rodziny żony. Niestety ojciec
zmarł podczas podróży.

Koszalińskie Amazonki

Rodzina bez ojca zamieszkała w pięknej rezydencji w Limie,
gdzie gośćmi byli najszlachetniejsi obywatele Peru. Młody
Gauguin wychowywał się w tymże środowisku, do czasu gdy
wybuchła wojna domowa w Peru. Jego matka postanowiła
chronić swoją rodzinę - wrócili do Francji.

Paul Gauguin - Autoportret

Powrót do Francji wiązał się dużymi zmianami w życiu Paula
Gauguina. Cała rodzina zamieszkała u szwagra jego matki w
Orleanie. Młody Gauguin poszedł do miejscowej szkoły. Był to
trudny okres w życiu Gauguina, ponieważ nie mówił on wogle
po francusku. Co ciekawe Gauguin chciał zostać marynarzem,
ale nie zdał potrzebnych egzaminów i załapał się tylko na staż na
statku handlowym.
Liczne morskie wyprawy Gauguina dały mu jednak szybko
awans i został drugim oficerem na statku. Niestety kariera
Gauguina na morzu została przerwana na wskutek powołania
do wojska. Tam Gauguin załapał się do marynarki, ale dyscyplina i obowiązki zdecydowanie nie pasowały mu. W pewnym
momencie młodzieniec Gauguin rzucił się z pięściami na podoficera i to niestety przyhamowało jego rozwój na statku.

Tahitańskie kobiety na plaży, 1891r.

Kobiety bretońskie, 1894r.

Paul Gauguin postanowił wybrać się do Paryża, aby odnaleźć
swojego przyjaciela. Obiecał on mu pomoc w odnalezieniu
pracy. Gdy go odnalazł, przyjaciel zapewnił mu pracę w…
agencji maklerskiej. Co ciekawe Gauguin nieźle sobie radził w
tej pracy. “Obcy. Żadnego prawdziwego kontaktu.Uważają go za
dziwaka, i to dosyć antypatycznego. Jego separowanie się
wydaje się zarozumialstwem, zwłaszcza że Gauguin pracuje z
powodzeniem. Choć małomówny, jako pośrednik giełdowy
umie posługiwać się słowami tak, by przekonać niezdecydowanych, wska zać im jak najponętniejsze perspekty wy,
przekonać, że to, co wygląda na możliwość, jest pewnikiem.
Ponieważ kursy zwyżkują, zapowiedzi Gauguina często się
sprawdzają.” - tak pisał o nim Henri Perruchot. Był to okres w
życiu Gauguina w którym żył dość dostatnie.
W roku 1872 poznał Dunkę - Mette Gad. Kilka miesięcy później
Gauguin oświadczył się jej. Ślub odbył się 22 listopada 1873
roku. Uroczystość odbyła się w kościele luterańskim, na
życzenie panny młodej.
We wrześniu 1901 Gauguin przenosi się na Markizy, do Atuanu,
na wyspie Hiva-Oa. Tutaj buduje słynny Dom Rozkoszy, w
którym mieszka z nową vahine.

Arearea, 1892r.

Gauguin umiera 8 maja 1903 roku, w chwili kiedy galeria
Vollard organizuje wystawę jego pięćdziesięciu obrazów i
dwudziestu siedmiu rysunków, a Salon Jesienny poświęca mu
całą salę.
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