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Ο Ολλανδός Vincent Van Gogh (Βαν Γκογκ) γύρω στο 1878 αρχί-
ζει να ασχολείται με τη ζωγραφική. Στο Παρίσι θα συναντηθεί με 
τους ιμπρεσιονιστές. Θα επηρεαστεί από την τεχνοτροπία τους, θα 
αγαπήσει τα έντονα χρώματα και την τεχνική του καθαρού χρώµα-
τος κατευθείαν πάνω στην εικονιστική επιφάνεια, τη σύλληψη της 
στιγμιαίας εντύπωσης μιας φύσης που βρίσκεται σε διαρκή κίνηση 
και μεταβολή. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούμε να διακρίνουμε 
στους πίνακες που επιλέξαμε στο παρόν άρθρο.

Στο έργο Έναστρη Νύχτα ο Βαν Γκογκ έχει απεικονίσει χαοτι-
κές δίνες, που από μαθηματική ανάλυση της εικόνας προέκυψαν 
εντυπωσιακά συμπεράσματα. Οι χαοτικές δίνες ακολουθούν με 
ακρίβεια τις μαθηματικές περιγραφές των αναταράξεων σε ρευστά 
υλικά, όπως οι στροβιλισμοί του νερού σε ένα ταραγμένο ρυάκι ή 
οι πραγματικοί ανεμοστρόβιλοι. Ο Βαν Γκογκ αναπαράγει σε αρκε-
τούς πίνακές του, επακριβώς, νόμους της φύσης. Η ανάλυση των 
πινάκων του Βαν Γκογκ στον υπολογιστή αποκάλυψε ένα μοτίβο 
φωτεινών και σκοτεινών περιοχών που ακολουθούν τις εξισώσεις 
του Αντρέϊ Κολμογκόροφ, του Σοβιετικού επιστήμονα που τη δεκα-
ετία του 1940 κατάφερε να περιγράψει, έστω και εν μέρει, τη δυνα-
μική του στροβιλισμού των ρευστών. Οι ταραγμένοι ουρανοί στην 
Έναστρη Νύχτα και στο Δρόμος με Κυπαρίσσι και Άστρο, μεταξύ 
άλλων, παρουσιάζουν τη λεγόμενη «κλιμάκωση Κολμογκόροφ», εξι-
σώσεις που δίνουν την πιθανότητα δύο οποιοδήποτε σημεία του 
ρευστού να έχουν μια δεδομένη διαφορά ταχύτητας.

Ο καλλιτέχνης εντελώς διαισθητικά είχε αντιληφθεί τη δυναμική 
των φυσικών φαινομένων.

Η «Έναστρη Νύχτα» (The Starry Night) ζωγραφίστηκε, ενώ ήταν 
στο άσυλο του Saint-Remy. Τα πάντα μοιάζουν χαμένα στην απερα-
ντοσύνη, στην κίνηση του σύμπαντος που τυλίγεται και ρέει. Αυτό 

που συνδέει γη και ουρανό είναι το κυπαρίσσι με το σχήμα εν είδει 
φλόγας, ένα δέντρο που συνδέεται παραδοσιακά με τα νεκροτα-
φεία και το πένθος. Αλλά ο θάνατος δεν ήταν δυσοίωνος για τον 
Van Gogh, ο οποίος είχε πει: «Το να κοιτάζω τα αστέρια με κάνει πά-
ντα να ονειρεύομαι... Γιατί, αναρωτιέμαι, να μην είναι τα λαμπερά 
σημεία του ουρανού τόσο προσιτά όσο τα μαύρα σημεία στο χάρτη 
της Γαλλίας; Ακριβώς όπως παίρνουμε το τραίνο, για να φτάσουμε 
στην Tarascon ή την Rouen, έτσι να παίρνουμε το θάνατο για να 
φθάσουμε σ’ ένα αστέρι...»

O εικαστικός Πέτρος Βρέλλης, ο οποίος σπούδασε στο Πολυτε-
χνείο αλλά και στο Εικαστικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
δημιούργησε μια σύγχρονη εκδοχή της «Έναστρης Νύχτας», του δι-
άσημου πίνακα του Βίνσεντ Βαν Γκογκ. Την ηλεκτρονική κινούμενη 
εκδοχή του πίνακα μπορεί κανείς να την απολαύσει σε εντυπωσια-
κό video στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
https://www.youtube.com/watch?v=pCHFAsXYHGA

Η ηλεκτρονική αυτή animation αναπαράσταση προβάλλεται σε 
διαδραστική (interactive) εφαρμογή, ούτως ώστε ο θεατής μπορεί 
να αγγίξει το έργο και να αλληλεπιδράσει μαζί του αλλάζοντας την 
ροή της κίνησης. Κάθε επίδραση είναι προσωρινή και σύντομα το 
έργο επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση. Ακόμα και η μουσική 
αντιδρά σε κάθε διάδραση και αλλάζει αναλόγως. 

Λέει ο Πέτρος Βρέλλης: «Μου πήρε περίπου έξι μήνες, καθημερι-
νής πολύωρης εργασίας. Tο ζωντάνεμα του πίνακα ήταν μια μαγική 
διαδικασία, που με απορρόφησε. Δούλευα για πολλές συνεχόμενες 
ώρες σαν υπνωτισμένος. Προς το τέλος εξαντλήθηκα και παραλίγο 
να τα παρατήσω. Πέρα από το κομμάτι του προγραμματισμού, οι 
παράμετροι που έπρεπε να ρυθμίσω ήταν εκατοντάδες. Αυτό που 
βλέπετε στο βίντεο δεν είναι ένα απλό εφέ που επιδρά σε μια στατι-
κή εικόνα…» (Διαβάστε την ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Πέτρου 
Βρέλλη στο: http://www.lifo.gr/team/gnomes/45521)

Αν ο καλλιτέχνης ζούσε στην εποχή μας, σίγουρα θα εντυπωσιαζό-
ταν ο ίδιος από το …ζωντάνεμα του πίνακά του!
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