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Swimming Pool paintings Marie-Jo



Jungens Nift, Oxford Circus - photojoiner

Escher

Fotocollages       Youp



Pere Borrell del Caso, 1874

Magritte, The Blank Signature 1965



Cornelis Gijsbrechts, Trompe l'oeil ca. 1664
Raphaelle Peale − Venus Rising From the Sea 
- A Deception, 1823



HOCKNEY, Woldgate Woods, Winter, 2010
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Dubbelportretten       Marina Baeyens



Mr and Mrs Clark and Percy, 1970-71, Tate Londen, 213,5 × 305 cm



Hockney schreef: 'Het is vreemd dat 
Ossie gaat zitten, het zou eigenlijk de
dame moeten zijn die gaat zitten, maar 
Celia staat rechtop. Dat alleen al
veroorzaakt een lichte verstoring'



My Parents, 1977, 183 x 183 cm



De weerspiegeling van
een ansichtkaart van Piero
della Francesca's Doop van 
Christus in de spiegel op de 
kast suggereert de christelijke 
waarden van zijn ouders.

Boek over Jean Baptiste Chardin , de 18e 
eeuwse Franse schilder van scènes uit het 
huiselijk leven en zacht licht. 



Hockney: Getekende portretten inkt -
potlood

• De jonge Hockney tekende vanaf het moment dat hij oud genoeg was 
om een potlood vast te houden. "Mijn vroegste herinnering aan het 
tekenen van David," herinnert John zich, "was toen we 's ochtends 
opstonden en ik naar beneden kwam om mijn strips of de krant te 
halen. De rand rondom, waar niet werd geschreven, was meestal 
bedekt met kleine tekeningen en cartoons. Dat was het enige papier 
dat hij kon krijgen.

• Als hij geen stukje papier te pakken kon krijgen, tekende hij met krijt 
op de linoleumvloer van de keuken, en als zijn moeder de rommel beu 
was, hing ze een schoolbord op. De gouden regel was: "Geen tekening 
op het behang!"

Getekende portretten inkt – potlood             Hilde Versmissen



Hockney: Getekende portretten inkt -
potlood

• Hockney heeft gedurende zijn carrière portretten gemaakt en heeft 
verschillende stijlen, technieken en presentatiemethoden onderzocht.

• Zijn ouders, liefdesbelangen, vrienden figureren in vaak emotioneel geladen 
doeken die inzicht geven in zijn persoonlijke leven. "Hockneys werk is erg 
dagboekachtig", zegt Helen Little. “Het is heel onthullend over een zeer 
interessante en opwindende persoonlijke wereld, van de mensen die in en uit 
zijn leven zijn gekomen. Heel vaak probeert Hockney die relaties zelf uit te 
werken, waarbij hij de kijker altijd aanmoedigt om zijn plaats in de dynamiek 
van de relatie in te nemen.”

• David Hockney maakte niet alleen portretten van zijn dierbaren, hij maakte 
ook talloze zelfportretten.

• Over zijn fascinatie voor het portret schreef Hockney in 1982: 'Het 
interessantste aspect van andere mensen - het punt waar we in hen 
binnendringen - is het gezicht. Het vertelt alles.' 



Hockney’s moeder

Laura Hockney 1900 –1998
Vegetariër en methodist (stroming protestantisme: bijbel, 
nadruk op persoonlijke beleving en streven naar 
volmaaktheid, sociale bewogenheid)
Onderwijs /ontwikkeling heel belangrijk: 5 kinderen, allemaal 
‘succesvol’

Hockneys moeder is het onderwerp van talloze afbeeldingen, 
variërend van lijntekeningen prenten, foto's en schilderijen.
Hij hield ervan om mensen te portretteren die hij kende: “Zij 
was de persoon die ik mijn hele leven gekend heb.”



Portrait of the Artist’s Mother, Mrs Laura 
Hockney, Bradford 1972

• Inkt op papier (43,2 x 35,3 cm)
• Dit is een tekening van zijn moeder, zittend in 

een fauteuil. Haar gezicht lijkt gerimpeld en 
haar lichaam is frele. Gekleed in een 
eenvoudige jurk zit de figuur met haar 
handen netjes gevouwen op haar schoot en 
haar benen gekruist. Toch lijken haar ogen en 
mond vastberadenheid uit te stralen.

• De moeder lijkt op haar gemak, gewend aan 
de kritische blik van de kunstenaar. Ze 
beantwoordt de blik van de kijker niet. 



Portrait of the Artist’s Mother, Mrs Laura 
Hockney, Bradford

• naturalistische portret
• werd in pen werd in één sessie tot stand 

gebracht, wat blijkt geeft van een hoge mate 
van concentratie die de kunstenaar.

• De stoel is vierkant in het frame geplaatst, 
maar de figuur zit rechtop tegen de 
rechterhoek van de stoel, waardoor een een
gevoel van driedimensionaliteit ontstaat. De 
naar buiten stekende armleuningen van de 
stoel en de slagschaduwen die dicht achter de 
nek en arm van de figuur zijn getekend, 
benadrukken dat.



• Mother, Bradford. 19 Feb 1979

• Inkt op papier (27,94 35,56 cm )

• Hockney maakte deze tekening op 19 februari 
1979, de dag van de begrafenis van zijn 
vader. 

• De kunstenaar gebruikt minimale lijnen en 
brengt de droefheid, maar ook kwetsbaarheid 
over op het gezicht van zijn moeder terwijl ze 
haar zoon rechtstreeks aankijkt. 

• Ook hier zie ik vastberadenheid, strengheid

• Voor hem was het maken van een tekening 
minder ingrijpend dan het maken van een 
foto.

• Het gebruik van een rietpen is een mogelijke 
verwijzing naar Van Gogh. Ook Rembrandt is 
gekend voor zijn tekeningen met rietpen
omdat er bredere lijnen mee getekend 
kunnen worden dan met een verenpen. 

• Het gebruik van Sepia (een paarsbruine-inkt 
van de inktvis), geven een zachtere uitstraling 
aan de figuur. 

• Bradford School of Art 1 
(Sketchbook), 1953 



• De rots van Montmajour met 
pijnbomen
Vincent van Gogh (1853 - 1890), 
Arles, juli 1888

• Een rietpen leent zich goed voor 
soepele en krachtige lijnen. Van Gogh 
ontwikkelde er een eigenzinnige 
tekenstijl mee, met stippels en 
strepen in allerlei groottes, diktes en 
richtingen.



Portret of mother III, 
1985

Rond 1985 zoekt Hockney alternatieven voor het naturalisme: 
moving focus

Portret of Mother I   

Portrait of Mother II



Portret of Mother I, 1985

• Litho in 7 kleuren op 
handgeschept papier, 
51,2 x 43,5 cm.

• Expressionistisch

• Vastberaden ogen, maar 
vriendelijk gezicht, blij?

• Handen: artrose : met 
handpalm naar boven 
(pijn)

• Haren, beharing op kin: 
verwijzing van Gogh?



• Portrait of Mother II , 1985
• Litho, 51,2 × 43,5 cm 

• Kubistisch geïnspireerd portret : 
verschillende gezichtspunten in de 
afbeelding van het gezicht

• Toch niet geheel abstract, ook niet 
gebruikmakend van vormen zoals 
bol, kegel, cilinder en kubus

• Enkel blauw en bruintint (ook bij 
veel portretten van Gregory Evans)

• Toont liefde en genegenheid



• In de jaren zeventig van de vorige eeuw verdiepte Hockney 
zich onder andere in het kubisme van Pablo Picasso (1881-
1973) en Georges Braque (1882-1963) en hun manier van 
het zien van de wereld. 

• De conservatieve overtuiging was dat het kubisme leidde 
tot abstractie. Hockney daarentegen, was ervan overtuigd 
dat het iets was wat dicht bij een werkelijke ervaring 
kwam.

• Volgens hem komt dat omdat we niet echt waarnemen 
zoals het vaste punt perspectief van de Renaissance een 
scène presenteert, noch zoals een enkele cameralens het 
projecteert. Mensen kijken vanuit verschillende richtingen, 
met twee ogen die constant bewegen, terwijl we zelf 
rondlopen en kijken zoals Hockney het uitdrukt: ‘with
memory’: in de afbeelding beweeg je rond het onderwerp, 
heb je gedachten en gevoelens, net zoals je zou doen in het 
leven.



Is er een invloed van Francis Bacon? 

Verschuiving gezicht



• Portrait of Mother III, 1985
• Litho op handgeschept papier, 51,2 ×

43,5 cm 
• Enkel blauw en rood, soberheid
• Vastberadenheid ogen
• Zuinige mond
• Gezicht in detail, kledij niet (Ingres, 

maar veel ruwere tekening)
• Naturalistisch gezicht
• Haren: verwijzing van Gogh? 



Upon her death five years later, Hockney reflected, 
“Up until yesterday I always knew exactly where my 
mother was. If I wanted to have a chat with her I 
could phone her and she would drop whatever she was 
doing to talk to me.”



David Hockney, 
decor- en kostuumontwerper 
voor opera

Zichtbare klanken, 
hoorbare kleuren

Operadecors  Dirk



David Hockney 'lijdt' aan synesthesie. Dat betekent dus dat hij 
het talent heeft - net zoals Kandinsky - om kleuren te kunnen 
horen en klanken te kunnen zien.

Dat Hockney’s passie voor muziek misschien wel minstens 
even groot is als zijn passie voor schilderen en tekenen, ligt 
mee aan de basis van het uitzonderlijke succes van zijn decor-
en kostuumontwerpen voor de opera. 

Die zijn echt heel mooi, met zeer herkenbare vormen en niet 
al te moeilijk te doorgronden symboliek. 



Turandot van Giacomo Puchini









https://www.hockney.com/works/stage_design/t

urandot

https://sfopera.com/turandot

https://www.hockney.com/works/stage_design/turandot
https://sfopera.com/turandot


Tristan und Isolde van Richard Wagner











https://www.hockney.com/works/stage_design

/tristan-und-isolde

https://www.youtube.com/watch?v=xOtYNQgA

XLY

https://www.hockney.com/works/stage_design/tristan-und-isolde
https://www.youtube.com/watch?v=xOtYNQgAXLY


Interieurs  jaren ’80 Maryna



Pembroke Studio with blue chairs and lamp , 1985–1985, kleurenlitho, 
44,5 x 49,5 cm



David Hockney

Geïnspireerd door o.a
Picasso 
Matisse
Ingres



Hommage aan Picasso

Als David Hockney 23 jaar is in 1960 bezoekt hij 
Expo van Picasso in Londen en wordt hierdoor sterk 
beïnvloed  tot ver in de jaren 70 

In 1978 komt David Hockney onder de invloed van 
Van Gogh maar twee jaar later komt hij weer onder 
invloed van Picasso’s werk

Als Picasso overlijdt in 1973 maakt hij enkele 
schetsen als hommage aan hem.  

Vele kunstenaars hebben invloed  op
David Hockney, Picasso behoort tot een van de 
belangrijkste. 



Na de Picasso expo heeft David Hockney contacten met Aldo Crommelynck, printer in nauw contact met Picasso, Matisse en Braque. 
Met abstracte kunst ( o.a. Pollock) heeft hij minder op. Gaat over tot schilderen van abstracte figuren. Waaronder zijn “love”schilderijen



Love Paintings dikwijls met teksten.
“als je een woord op een schilderij plaatst heeft het een soortgelijk effect als een figuur, het is een beetje iets menselijks ….. Het is 

niet alleen verf”



Hockney / Picasso



Hockney 1976                                                           Picasso 1903-4



David Hockney Pablo Picasso



Hockney Matisse



Hockney Matisse



Hockney Matisse



Hockney Matisse



Hockney 1968                                  Matisse  1908-1912



Hockney Ingres
Zoektocht naar verloren gegane technieken en de geheimen kennis van de 

“Oude Meesters”

• 1999  Bezoek aan tentoonstelling Ingres, National Gallery in Londen en is gefascineerd door  het gedetailleerde 
“fotografisch”realisme van de tekeningen.

• Begint een 2 jaar durende ontdekkingstochtdoor de kunstgeschiedenis.

• Concludeert dat  oude meesters, van Eyck, Caravaggio, Velazques, gebruik hebben gemaakt van optische instrumenten zoals 
lenzen en spiegels om voorstellingen op het doek/ papier af te beelden en te copiëren. De meer fotografische manier van 
schilderen begint rond 1420.

• Begint te experimenteren en bemerkt dat je geen volledige tekening kunt maken maar alleen de belangrijkste kenmerken 
moet vastleggen.

• Andere optische hulpmiddelen kunnen holle en bolle spiegels zijn en de camera obscura. 



Ingres



Hockney Ingres

Gefascineerd door het lijnenspel van Ingres kocht David Hockney in 1991  een camera 
Lucida. Hij maakte meer dan 200 schetsen van familie en vrienden



Hockney Ingres

Hockney schets met camera Lucida



Hockney Matisse

Picasso Ingres

Invloeden door de eeuwen heen 



Canyon schilderijen jaren 80 en 90    Hilde BlockxNichols Canyon, 1980, acryl, 152,4 cm x 213,3 cm, privécollectie

Dit schilderij wordt gezien als overgang in het oeuvre van 
Hockney: van de zwembaden en modernistische architectuur in 
de jaren ‘60 naar de panoramische Californische landschappen 
in de jaren ‘80.
We zien de heuvels van Hollywood van bovenaf, het is de plaats 
waar Hockney woont. Het is een mix van de heuvels zoals 
Hockney ze ziet en zijn speelse verbeelding.
In het midden zie je een zwarte kronkelende lijn - die de weg 
door de heuvels suggereert. Deze weg trekt de kijker het 
landschap in. Aan beide kanten van de weg staan huizen 
afgebeeld in vereenvoudigde vorm en met een realistisch 
perspectief.
Het landschap is een lappendeken van patronen en felle 
kleuren: rood , oranje, paars, groen en blauw. 
De pigmenten worden rechtstreeks uit de tube gebruikt.  Door 
het gebruik van felle kleuren dwalen je ogen over het doek. 
De patronen en kleuren tonen de invloed van het fauvisme 
(fauve - wilde beesten - ongecontroleerde penseelstreken). 
Hockney plaatst de tradities van de vroege 20 ste eeuwse
avant-garde - van Matisse tot Picasso - naast het Amerikaanse 
landschap van de late 20 ste eeuw.
Hij tracht beweging en tijd op het platte vlak weer te geven.



A Bigger Grand Canyon 1998, 60 schilderijen in een opstelling van 207 x 744 cm breed, National Gallery of Australia

In 1982, als jonge gast bezocht Hockney de Grand Canyon en maakte er foto’s van. Hij merkte op dat hij met 1 enkele foto 
het beeld onvoldoende kon weergeven. Hij wilde het niet fotografeerbare fotograferen. Als kunstenaar wilde hij de Grand 
Canyon op doek krijgen, maar gezien de grootte ervan was dat niet eenvoudig.
Om die immense ruimte weer te geven ging hij terug en maakte hij een reeks foto’s met meerdere verdwijnpunten die hij 
naast elkaar plaatste als een collage. De fotocollage kwam er  na het idee dat wanneer je twee stukken naast elkaar legt, je 
twee stukken tijd bij elkaar plaatst en dus een ruimte maakt.
Dit bleek een cruciale stap in het maken van een grotere Grand Canyon. In 1986 plaatste hij 60 foto’s van de Grand Canyon
bij elkaar, zij vormden de basis voor het schilderij.



In 1997 maakte hij twee lange autoreizen, hij had nood aan ruimte. In hetzelfde jaar bezocht hij een tentoonstelling van Thomas Moran in de 
National Gallery in Washington DC. Moran was een landgenoot en was ook de uitdaging van de Grand Canyon aangegaan.
Hockney maakte twee studies, een van 9 en een van 15 doeken. Bijkomend maakte hij nog 3 tekeningen. 

THOMAS MORAN,  Grand Canyon of the Yellowstone, 1893-1901, Smithsonian, 245,1 x 414,9 cm



In februari 1998 begon hij aan de 60 doeken van ‘A Bigger Grand Canyon’. Hockney maakte 60 canvassen 

met evenveel gezichtspunten en tijdstippen. Het schilderij suggereert hoe het is om in een landschap te zijn. 

Je ziet stijle hellingen, rotsachtige trappen, een droge rivierbedding en verre hellingen. Je kijkt rond, er is 

geen focus. Je ziet details en vergezichten en het veranderend licht. Je kan er lang inkijken en je kijkt 

overal, je ogen bewegen over het doek. Door ‘te scannen’ maak je een ruimte in je hoofd.Je staat aan de 

zuidrand van de canyon bij Powell point, een van de meest spectaculaire punten om de sensatie op te 

wekken van ‘het staan op de rand van de afgrond’. De 60 doeken vormen 1 geheel om slechts een deel van 

de kloof weer te geven.

Om een gevoel van diepte te ondersteunen speelt Hockney ook met de grootte, bomen en struiken die 

kortbij staan geeft hij groter weer.

Hockney gebruikt sterke kleuren die in lagen worden opgebouwd cfr. Vermeer. 

A Bigger Grand Canyon toont banden met de Engelse Romantische traditie maar ook met symbolisme. Er 

wordt een vergelijking gemaakt met de werken van Paul Gauguin, een voorganger van de Parijse school. In 

hun werken wordt het door ‘de mens gemaakte’ uitgesloten. Ook in ‘A Bigger Grand Canyon’ zie je alleen 

natuur, er is geen toerist te bespeuren.



Hockney’s landschappen 
eind jaren ‘90-2011

Seizoenen in Woldgate Wood (Yorkshire) 

Angeliek



The Road to York through Sledmer, 1997 – Oil on canvas, 48x0 inch



Woldgate Wood 2006

• https://www.youtube.com/watch?v=Ln1eQjsPoX4

https://www.youtube.com/watch?v=Ln1eQjsPoX4


David Hockney, Woldgate Woods, March, 2006 (Oil on 6 
Canvasses each 91,4 x 121,9 cm) 



David Hockney, Woldgate Woods, 20 & 21 May, 2006 (Oil on 
6 Canvasses each 91,4 x 121,9 cm) 



David Hockney, Woldgate Woods, 26, 27 & 30 July, 2006
(Oil on 6 Canvasses each 91,4 x 121,9 cm) 



David Hockney, Woldgate Woods, 24, 25 & 26 October, 2006
(Oil on 6 Canvasses each 91,4 x 121,9 cm) 





David Hockney, Woldgate Woods, 6&7 November, 2006 (Oil on 6 Canvasses 
each 91,4 x 121,9 cm) 



David Hockney, Woldgate Woods, December, 2006 (Oil on 6 
Canvasses each 91,4 x 121,9 cm) 



David Hockney – Van Gogh
Raakvlakken tussen het werk van Vincent van Gogh (1853-1890) en 

David Hockney (1937)

Truke



Twee kunstenaars, één liefde: de grote 
fascinatie voor natuur
• "Is het niet de emotie, de oprechtheid van ons gevoel voor de natuur, 

die ons leidt." Vincent van Gogh 1888

• "De natuur blijft eindeloos fascineren, eindeloos. Het verveelt me 
werkelijk geen moment." David Hockney, 2018

• Beide kunstenaars zijn gefascineerd door de afwisseling van de 
seizoenen en willen deze ook vastleggen

• '...stuur me in godsnaam onmiddellijk die verf. Het seizoen van de 
bloeiende boomgaarden duurt maar zo kort en je weet dat dat 
motieven zijn waar iedereen vrolijk van wordt.' Van Gogh



Zien is meer dan kijken

• Om de natuur goed te kunnen schilderen moet je de tijd nemen om 
alles echt goed te observeren. "Je moet echt goed kijken", zoals 
Hockney zegt. En volgens hem deed van Gogh dat. Hij zag wat veel 
mensen over het hoofd zien. En hij betovert ons ermee tot op de dag 
van vandaag.

• "Veel mensen kijken voor zich naar de grond om te kunnen lopen, 
maar echt kijken doen ze niet. Van Gogh keek echt." David Hockney 2018

• Ze zien beide het bijzondere in het gewone landschap



Experimenteren met perspectief

• Dit is goed te zien in Van Goghs Tuin van de inrichting Saint-Paul ('Het 
vallen van de bladeren', 1889)

• De bomen, prominent op de voorgrond, zijn aan de boven- en 
onderkant afgesneden. 

• Dit zorgt voor een plat perspectief met weinig diepte.

• Dit is ook te zien in Hockney's The Arrival op Spring in Woldgate. East 
Yorkshire in 2011.







Sprekende kleuren en techniek

• Verwantschap tussen de twee kunstenaars ligt in de nadrukkelijke keuze 
voor kleur. Die spat van het doek af.

• Felle kleurgebruik. In Hockney's lente zien we paarse bomen, een oranje 
weg en knalgele bladeren tegen een felblauwe lucht.

• Diezelfde felle kleuren zie je bijvoorbeeld ook bij De Irissen van Van Gogh

• "Bij allebei voel je als het ware het ritme van het penseel van de 
kunstenaar op het doek.

• Hockney over Van Gogh: "Zijn schilderijen zijn vol beweging. Mensen 
houden zo van Van Goghs omdat je kunt zien hoe ze zijn gemaakt. Alle 
penseelstreken zijn zichtbaar, je ziet precies hoe ze op het doek zijn 
aangebracht.





Werkdrift

• Beide hebben een enorme werklust gemeen

• Tekst boven Hockneys bed luidt: "Sta op en ga meteen aan het werk."

• Van Gogh schilderde tussen februari 1888 en mei 1889 tweehonderd 
doeken en maakte hij tientallen tekeningen.

• Hockney schildert al meer dan 60 jaren

• Verschillen: Van Gogh tijdens zijn korte leven zoekend, ploeterend, 
twijfelend. Hockney meteen succesvol, zelfverzekerd en zorgeloos.

• Van Gogh leefde in armoede, Hockney rond zijn dertigste al de 
populairste en duurste kunstenaar van Engeland, internationaal 
erkend.



iPad tekeningen Anouk



Woldgate Woods, 2010-2011

Anja





“Cubist movie”

1 laan, 9 perspectieven

+ beweging door tijd en ruimte

+ achtereenvolgend en simultaan

+ 4 seizoenen 

https://www.youtube.com/watch?v=zS7ZJ3VAKk0

https://www.youtube.com/watch?v=zS7ZJ3VAKk0


Woldgate Woods, 

The Four Seasons

Spring 2011, Summer 2010, 

Autumn 2010, Winter 2010

video-installatie

206 x 362 cm

49 minuten





82 portretten en een stilleven        Peter





De Komst van de Lente, Normandië , 2020 Angelia



Do remember they can't cancel the spring,

De komst van de lente 2020.

•Koopt een landgoed met een boomhut dat heet "La grand cour” in Normandië niet ver van Giverny.
•Gaat daar wonen en werken in 2019.
•Heeft weinig last van de eerste lockdown van de corona pandemie. Voelt zich als herboren in 
Normandië en maakt op z’n iPad 116 werken.
•Een half uur rijden van waar hij woont hangt een 70 meter lang elfde eeuws tapijt. Daarover zegt hij 
”het tapijt ontleent zijn kracht aan het feit dat je er als toeschouwer langs beweegt. Als je er in 
verschillende snelheden langsloopt zie je steeds andere dingen. Op die manier wil hij de lente 
afbeelden.
•Als hij goed aan het tekenen is kan hij uit zichzelf treden, hij is zichzelf niet langer bewust van tijd.
•Hockney heeft Synesthesie, een vermenging van de zintuigen waardoor hij muziek kan zien en 
kleuren kan proeven.
•In mei worden de eerste werken tentoongesteld in de Londense Royal Academie met als titel The 
arrivé of the spring Normandy 2020. Tentoonstellingen in o.a. Londen, Parijs en New York.
•Hockney beschouwt het als z’n taak om ons te leren te blijven kijken naar de mooie en
bijzondere dingen in ’'t leven.
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