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Schilderijen komen tot leven in Loving Vincent 

 

In de film Loving Vincent komen schilderijen van de wereldberoemde kunstschilder tot …(1)…. 

Loving Vincent is de eerste geschilderde speelfilm ter wereld. De …(2)… gaat over het leven van 

Vincent van Gogh (1853-1890). Het maken van de film nam vijf jaar in …(3)….. 

 

65.000 schilderijen 

Loving Vincent is een animatiefilm, maar wel een …(4)….. Want elk 5 

plaatje in de film is een …(5)….. Omdat de film negentig minuten 

duurt, waren er …(6)…. losse schilderijen nodig. 125 schilders zijn 

daar een paar jaar mee bezig geweest. Ze werkten in een studio in 

Polen. Daar schilderden ze 130 reproducties van de schilderijen van 

Van Gogh. Om deze …(7)…. te kunnen gebruiken in een lopend 10 

verhaal, moesten er ook andere scènes in dezelfde …(8)…. worden 

geschilderd. 

 

Vincent van Gogh 

…(9)….  werd geboren in Zundert. Hij leefde van 1853 tot 1890. Pas 

na zijn …(10)…. werd hij wereldberoemd. Bekende schilderijen van 15 

hem zijn: ’Zonnebloemen’ en ‘Het Gele …(11)….. Hij schilderde veel 

landschappen en zelfportretten. Het jaar 2015 was Vincent van 

Goghjaar. Toen werd de schilder in de hele …(12)…. herdacht. 

 

Eerst met acteurs 

De Britse …(13)…. Hugh Welchman regisseerde en produceerde de film. Hij vertelt: ‘Het idee kwam van 20 

mijn vrouw. Zij verdiepte zich in de brieven van Van Gogh. Ze kwam op het idee om zijn …(14)…. tot 

leven te wekken. Het …(15)…. aan de film was het schrijven van het …(16)….. We wilden namelijk de 

geschiedenis zo goed mogelijk volgen. Bovendien moesten de beroemde schilderijen erin worden 

verwerkt,’ vertelt de filmmaker. De hele film werd eerst met …(17)…. opgenomen. Zo wisten de 

kunstenaars welke …(18)…. er geschilderd moesten worden. 25 

 

Schilders 

…(19)…. wilde men met veertig schilders twee jaar lang aan de film werken. Maar vanwege een …(20)…. 

aan budget startten ze met twintig schilders. Toen het …(21)…. er was, gingen de makers op zoek naar 

nog eens honderd schilders. Het was echter een …(22)…. om die te vinden. Totdat de trailer van de film 

uitlekte… en die in drie maanden tijd honderdvijftig miljoen keer bekeken werd. Daarna konden ze kiezen 30 

uit vierduizend schilders. De schilders moesten dezelfde techniek beheersen als …(23)….. Daarvoor 

gingen ze bij het Van Gogh Museum in …(24)…. in de …(25)….. 

 

Immense …(26)…. 

De kunstenaars maakten steeds een schilderij, dat werd …(27)…. en vervolgens verwijderd. De foto's 

werden daarna achter elkaar …(28)…. tot speelfilm. Een deel van de schilderijen is niet gewist, maar 35 

bewaard. Een selectie van zeventig reproducties uit de film kun je bekijken in het Noordbrabants Museum 

in …(29)….. Alles bij elkaar zijn de schilderijen in het museum goed voor nog geen halve …(30)…. film. 

Dat maakt wel duidelijk wat een immense operatie het maken van de film is geweest. 

…(31)…. draait vanaf 26 oktober in de bioscoop. 
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