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DAVID HOCKNEY 
(1937 Bradford) 



Geboren in 1937 in Bradfort.  
1959-62: Studeert aan de Royal College of Art in Londen en ontmoet daar Ronald B. Kitaj die van belang zal zijn in zijn opvattingen. 
 
1964: Verhuist naar Los Angeles. Maakt zijn eerste zwembadschilderijen. Begint met het maken van instant (Polaroid) foto’s en het gebruik van acryl in zijn 
schilderijen. 
 
Late Jaren 1960s en vroege zeventiger jaren: maakt een aantal dubbelportretten van vrienden zoals de schrijver Christopher Isherwood en zijn partner Don 
Bachardy  
 
Tijdens de Jaren ‘80 experimenteert hij met fotografie en nieuwe technologieën zoals de Xeroxmachine, fax en de Quantel Paintbox. 
 
Vroege Jaren ‘80: Maakt zijn eerste fotografische Polaroid collages. 
 
Tijdens de jaren ’70 en ‘80 ontwerpt hij decors voor verschillende operas. 
 
1983: Begint met het bestuderen van Chinese rolschilderingen. (Reisde al naar China in 1981) 
 
1999 - 2001: Begint zijn onderzoek met vrienden en kunsthistorici naar het gebruik van optische technieken door Ingres en andere kunstenaars. In 2001 
verschijnt zijn boek en BBC-documentaire Secret Knowledge over de herontdekking van de verloren gegane technieken van de oude meesters  
 
Vanaf de late jaren ’90 begon Hockney terug te keren van Los Angeles naar zijn geboortestreek, de Yorkshire Wolds in Groot Brittannië. Gaat buiten schilderen 
en gebruikt terug olieverf. 
 
In 2005 vestigt hij zich in Yorkshire aan de oostkunst in Bridlington. Trekt in het huis van zijn moeder. 
 
Vanaf 2008 ontdekt hij het tekenen op de iphone en ipad. Gebruikt photoshop en combineert het met tekenen en schilderen.  
 
Tijdens de corona-lockdown in 2020 vestigt hij zich in Normandië om er de lente te schilderen. 



Werken uit de Tate Collectie, 1954-2017 

 

De komst van de lente, Normandië, 2020 

 

   08.10.21 – 23.01.22 



1. YOUNG CONTEMPORARIES EXHIBITION 1961  

HOCKNEY, We Two Boys Together Clinging – 1961.  
Uitkomen voor zijn homosexualiteit.  Met quote van een vers van Walt Whitman (1855) 

JEAN DUBUFFET, 
Supervielle, Large 
Baner Portrait, 1945 

HOCKNEY, Aggressive 
Head, 1961-62, houtskool 
op papier. 



 RON KITAJ, Good news for 
Incunabulists – 1962 

JEAN DUBUFFET, Michaux,1947 

R.B. KITAJ, The Red Banquet, 1960 Pollock Painting, 1950 



First Marriage (A Marriage of Styles 1) 1962 

A Man Stood in Front of his House with Rain 
Descending, 1962, SMAK,243 cm x b. 152.5 cm 

‘An Englishman’s home is his castle’ 



2. Zwembadschilderijen in Los Angeles. foto als uitganspunt 

 

• A Bigger Splash, 1967, acryl, 242.5 
x 243.9 cm  

• Geschilderd in California in de 
lente van 1967, zijn meest 
bekende werk uit zijn vroege 
periode. 

• Illustratie van een typisch warme, 
zonnige dag met helderblauwe 
wolkenloze hemel.  

• De ‘splash’ is gevormd door een 
persoon die net in het zwembad is 
gedoken. 

• De rand creëert een effect zoals bij 
een Polaroid-foto. 





Portret van een kunstenaar (zwembad met twee figuren) 1972 acryl, 213,5 x 305 cm 







ERWIN OLAF, Palm Springs: American Dream, Self-Portrait with Alex, 2018. 
 

(Tentoonstellingen van Erwin Olaf in Gemeentemuseum en Fotomuseum Den Haag 2019)  



Peter Schlesinger with Polaroid Camera, 1977 Peter Getting Out of Nick’s Pool, 1966 



Domestic Scene, Los Angeles, 1963 Man in shower in Beverly Hills, 1964 



Sir David Webster, Royal Opera House London, 
145 x 183 cm 

My parents, 1977, Tate, 182 x 182 cm 

3. PORTRETTEN 





 Stanley and Boodgie 



4. Fotocollages 

David Graves, 1982 

 

• In de vroege jaren ‘80 creëerde 
Hockney fotomontages en noemde ze 
‘joiners’. 

• Polaroid-foto's van één onderwerp in 
een rasterlay-out geplaatst. 

• Het onderwerp bewoog tijdens het 
fotograferen. (bv David Graves) 

• In latere werken veranderde Hockney 
de techniek door de camera rond het 
onderwerp te bewegen. (bv Mother) 

• Het maken van de "joiners" gebeurde 
per toeval. Hockney merkte aan het 
einde van de jaren ‘60 op dat fotografen 
camera's met groothoeklenzen 
gebruikten, wat een vervormd beeld 
gaf.  



DAVID HOCKNEY, Portrait of the Artist's 
Mother, 1985, fotocollage, 37 x 33 cm 

Mum 1988-89 

My Mother, Bolton 
Abbey, Yorkshire, 

Nov 1982 

Portrait of Mother III', David Hockney, 1985 Portrait of the Artist’s Mother, Mrs 
Laura Hockney, Bradford, 1972 



BRAQUE, Fles en Vissen, 1909 
Tate Gallery, 61 x 75 cm  

HOCKNEY Vergelijk met het kubisme 



De Pearblossom Highway gaat over 
autorijden. Aan de rechterkant van 
de weg is het alsof je de bestuurder 
bent die verkeersborden leest die je 
vertellen waar je op moet letten. 
Aan de linkerkant is het alsof je een 
passagier bent die overal rondkijkt 
en rustig details als afval langs de 
weg kan opmerken. Als je rijdt, lees 
je alle verkeersborden, als je 
passagier bent, kunt je bekijken wat 
je wilt.  

DAVID HOCKNEY, Pearblossom Highway, 1986 
fotocollage, 198 x 282 cm, Collectie van de kunstenaar 



Vergelijk Van Eycks voorstelling met 
deze van Hockney  

JAN VAN EYCK, Lam 
Gods, 1432, 350 x 
461 cm, St. Baafs, 
Gent 



Vergelijk de 
perspectiefopvatting 

Vlaanderen - Italië 15e E 

VAN EYCK, Lam Gods, 1432 

MASACCIO,  De Cijnspenning, fresco in Brancacci-kapel Florence, 1426-28 





Details van het middenluik 

David Hockney’son making the 
Pearblossom Hwy (3.11) 

https://www.youtube.com/
watch?v=sD123svCFHQ 

https://www.youtube.com/watch?v=sD123svCFHQ
https://www.youtube.com/watch?v=sD123svCFHQ
https://www.youtube.com/watch?v=sD123svCFHQ


“Ordinary photography is too flat. If you look, the eye is 
always moving. If it isn’t, your dead. This means there 
are hundreds of vanishing points not just one.” 

The Living Room, fotocollage 

Large Interior, Los Angeles, 1988, Metropolitan 
Museum of Art, I83.5 x 305.4 cm 

“Large Interior, Los Angeles” (1988) toont de woonkamer van 
de kunstenaar en grijpt terug op de schilderijen van Matisse.  



La Desserte (Harmonie rouge), 1908 Red Interieur, Still Life on a Blue Table, c.1947  

Henri MATISSE 



Nichols Canyon, 1980, acryl 

on canvas, 213 x 152 cm 

Hotel Acatlan: Two Weeks Later, 1985, Lithograph on paper, 73,5 x 94 cm, Tate  



DAVID HOCKNEY, Mulholland Drive, the Road to the Studio, 1980 



A visit with Christopher and Don, Santa Monica Canyon, 1984, Museum Ludwig Keulen, 182.9 x 609.6 cm.  



Christopher Isherwood and Don Bachardy, 1968. 



A Bigger Canyon, 1998, 60 canvases, National Gallery of Australia, 207 x 744 cm 

5. Schilderkunst bevrijd van het juk van het centraal perspectief 

Nabij-perspectief gecombineerd met vergezicht. Ogenblikkelijkheid met lange duur. 
 
Zoals de Chinezen: de bewegende blik. Hand, oog en hart gaan samen volgens de Chinese overtuiging.  



Chinese rolschilderijen 
 
David Hockney on 
perspective and looking 
(1.30) 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=mrFDGct4kH8 

  
WANG HUI (1632-1717) en assistanten. De zuiderse expedities van keizer Kangxi, late 
17e eeuw, kleur op zijderol, 67.8 cm x 2559.5 cm, Palace Museum, Beijing, China 

https://www.youtube.com/watch?v=mrFDGct4kH8
https://www.youtube.com/watch?v=mrFDGct4kH8
https://www.youtube.com/watch?v=mrFDGct4kH8




CHINESE ROLSCHILDERING  



A Closer Grand Canyon, 1998, 60 aparte schilderijen 



A Closer Grand Canyon, 1998,               

60 aparte schilderijen 

 

De talrijke vluchtpunten trekken de 

toeschouwer in het beeld binnen. 



Detail                       

Closer Grand Canyon 

“Tijd en ruimte zijn niet gescheiden. 

Vroeger dacht men dat dat wel zo was. 

In het nu schuilt de eeuwigheid. De 

mens kijkt altijd vanuit de herinnering, 

en die is voor iedereen anders. We zijn 

allemaal op onszelf. Je beseft dat je 

maar een klein deeltje van de natuur 

bent die in constante beweging is.”                     

DAVID HOCKNEY  



• Ruim twee jaar lang bestudeerde 
Hockney de schildertechnieken van de 
Oude Meesters uit de 
kunstgeschiedenis van het Westen.  

• Hij ontdekte dat, vermoedelijk al sinds 
1430, gebruik werd gemaakt van 
optische technieken om zo het tekenen 
te vergemakkelijken.  

• Hockney probeerde dezelfde 
technieken uit maakte er honderden 
portretten mee. Daarnaast 
correspondeerde hij uitvoerig met 
wetenschappers en kunsthistorici over 
dit onderwerp.  

• Technieken zoals de ronde bolle spiegel, 
de camera obscura en de camera lucida 
worden bestudeerd.   

 

6. Geheime Kennis 



de camera lucida  

ANDY WARHOL, Still Life, detail (1975). 
Overgetrokken van projectie. 

INGRES, Portret van Madame Louis-François Godinot (1829) 

VGL. 

1999: bezoek aan de Ingres-tentoonstelling 
in de National Gallery Londen. 





Hoe komt het dat de Byzantijnse Christus lijkt op het zelfportret van Van Gogh ?   

DE LENS 



JAN VAN EYCK 
Het Echtpaar Arnolfini, 1434  
82 x 60 cm, National Gallery, 
Londen 

https://www.youtube.com/watch?v=R9lYROQRvjw 
Secret knowledge fragment 

https://www.youtube.com/watch?v=R9lYROQRvjw


Lorenzo Lotto, 1543, Portrait of Husband and Wife, 96 x 116 cm Patroon is out of focus ! 
 
De lens 



BOUGUEREAU, De Golf, 1896 CEZANNE, Vijf Baadsters, 1877-78 



https://www.youtube.com/watch?v=JKbFZIpNK10 
 

BBC David Hockneys Secret Knowledge 

https://www.youtube.com/watch?v=JKbFZIpNK10


7. Buiten schilderen in Yorkshire 

• Aan het eind van de jaren ‘90 keerde 
Hockney terug naar zijn geboortestreek 
Yorkshire en ontdekte er weer het 
landschap en de seizoenen.  

• Gaat buiten schilderen. Gebruikt 
opnieuw olieverf en maakt veel 
aquarellen. 

• Zijn schilderstijl werd erg gericht op 
kleur, vormpatroon en textuur. Het is 
gestileerd en decoratief. 

• Verwijzingen naar het impressionisme, 
post-impressionnisme (Van Gogh en 
Cézanne) en het fauvisme en Matisse. 

• Geïnspireerd door de Chinese 
rolschilderkunst.  

• Enorme formaten, meestal 
samengesteld uit kleinere doeken.  

 

 



The Road to York through Sledmere. 1997 Garrowby Hill, 1998 

Onderweg naar zijn zieke 
vriend Jonathan Silver 



HOCKNEY, Kilham to Langtoft II, 27 July 2005 

VAN GOGH, The Harvest, June 1888, Van Gogh Museum, 
Amsterdam, 73 x 92 cm 

“Ik ben het geloof van mijn vader verloren, 
maar ik vond een ander in de oneindigheid van 
de natuur.” VAN GOGH 



Woldgate Woods in het Van Goghmuseum, maart 2019 



'Van Goghs schilderijen zijn vol beweging. Volgens mij houden mensen zo van Van Goghs schilderijen omdat je kunt zien hoe ze 

zijn gemaakt. Alle penseelstreken zijn zichtbaar, je ziet precies hoe ze op het doek zijn aangebracht. Als je één grassprietje 

tekent, zie je er steeds meer. Dan zie je de andere grassprietjes; je blijft er alsmaar meer zien. Dat fascineert mij, en dat 

fascineerde Van Gogh ook. Hij had een glasheldere blik.‘  DAVID HOCKNEY 



Woldgate Woods 2006  - 9 keer 
anders 

- Geheugen van 10 minuten geleden vermengd met herinneringen van 30 jaar geleden 
 

- Weidse gezichten, gevoel van ruimtelijkheid 
 

- Verwijzing naar Monet die steeds opnieuw de waterlelies als onderwerp nam 
 

- Patronen, verticaliteit 
 

- Natuur die altijd verandert, soms heel snel 

DAVID HOCKNEY, DE SEIZOENEN 



Woldgate-woods,-24,-25,-and-26-october-2006, 182.9 x 365.7 cm  



MAURICE DE VLAMINCK, Paysage au bois mort, 
1906 (FAUVISME) 

VAN GOGH, Kreupelhout, juli 1889, Saint 
Remy, 73 x 92.5 cm 

HOCKNEY, Woldgate-woods,-24,-25,-
and-26-october-2006 (detail) 



Woldgate Woods 6 and 9 November 2006 



HOCKNEY, Woldgate Woods, 21, 23 and 29 November 2006, oil on six canvases 



Woldgate Woods in het Van Goghmuseum, maart 2019 



Late-spring-tunnel-may-2006 

“The Tunnel” in verschillende periodes van het jaar 

Early 
November 
Tunnel. 2006  

Woldgate Mist,November. 2005 

Winter Tunnel With 
Snow, March.2006 



DAVID HOCKNEY, A Closer Winter Tunnel, February-March 2006, oil on six canvases, 190.5 x 381 cm overall.  

“De optische projectie van de natuur is een zicht op de wereld vanuit één punt. Het is geen menselijk standpunt. 
De camera ziet oppervlakken, wij zien ruimte. Dus sta in het landschap waar je van houdt, probeer je gevoelens van ruimte 
weer te geven en vergeet de fotografische visie." 



Hockney Wolds 9 Cameras 
https://www.dailymotion.com/video/x2zwp2o 

https://www.dailymotion.com/video/x2zwp2o


Yorkshire, April 04, Sketchbook 

“Everything begins with the sketchbooks” 





Aquarellen in Yorkshire 
Vaak vanuit de auto. 
Het intense genot van kijken. 



Bigger Trees near Warter 2007, Tate, 50 canvas panels, 4.6 x 12.2 m = 55 m²  ! 



Trees near Warter, 2007, 
aquarel, 91,5x122 

Bigger Trees near Warter 2008 



Hawthorne Blossoms 

The Big Hawthorne, oil on 9 canvases, 2008 

The joy of Nature, de natuur die na de winter weer tot leven komt. 

‘Nature has an erection…with everything upright…nature 

sprinkled with champagne’ 



Hawthorne blossom near Rudston, oil on two canvases, 2008, 152 x 243 cm 



May blossom on the Roman road, oil on 8 canvases, 2009, 183 x 488 cm 





DAVID HOCKNEY,  Winter Timber (2009), oil on 15 canvases, 274 x 609.6 cm, Private Collection 



EDVARD MUCNH, The yellow log, 1912. 

VGL 



    
The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire, 2011, olie op doek - 365,8 x 975,4 cm - 32 delen  elk 91,4 x 121,9 cm  

 
 





Under the Trees, Bigger 2010–11, oil on twenty canvases 



Dr. Nic Reveles Demonstrates How Hockney 
Uses the Brushes iPad App 
https://www.youtube.com/watch?v=zWYvkS
U9KI8 (1.13) 
 

David Hockney: Draws on His iPad 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qCy89eJEv2c (2.15) 

iPad 

https://www.youtube.com/watch?v=zWYvkSU9KI8
https://www.youtube.com/watch?v=zWYvkSU9KI8
https://www.youtube.com/watch?v=qCy89eJEv2c
https://www.youtube.com/watch?v=qCy89eJEv2c


iPad 



In the Studio, December 2017, photographic drawing die vertrekt van 3D-foto’s, 83 x 228 cm  

8. Photographic drawing 3D van foto’s 



https://kijknaar.tv/aflevering/1381174-close-up-david-hockney-80-jaar 
 

David Hockney - 80 jaar (Close Up 2019) 
 

Ter gelegenheid van David Hockney's tachtigste verjaardag in 
2017 organiseerde de Royal Academy of Arts een grote 

expositie met werk uit de periode 2012-2016. Het meest 
opvallend zijn de 82 portretten die Hockney de afgelopen jaren 

van vrienden en kennissen maakte. De kunstenaar stelde 
zichzelf ten doel elk van de geportretteerden binnen een 

tijdsbestek van drie dagen te portretteren. Het resultaat van de 
uitdaging die hij zichzelf stelde is fascinerend. 

9. Portretten van 82 vrienden en één stilleven 

https://kijknaar.tv/aflevering/1381174-close-up-david-hockney-80-jaar
https://kijknaar.tv/aflevering/1381174-close-up-david-hockney-80-jaar
https://kijknaar.tv/aflevering/1381174-close-up-david-hockney-80-jaar
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https://kijknaar.tv/aflevering/1381174-close-up-david-hockney-80-jaar
https://kijknaar.tv/aflevering/1381174-close-up-david-hockney-80-jaar
https://kijknaar.tv/aflevering/1381174-close-up-david-hockney-80-jaar
https://kijknaar.tv/aflevering/1381174-close-up-david-hockney-80-jaar
https://kijknaar.tv/aflevering/1381174-close-up-david-hockney-80-jaar
https://kijknaar.tv/aflevering/1381174-close-up-david-hockney-80-jaar






10. Normandië 





https://www.theartcouch.be/nieuws/3-essentiele-interviews-
om-het-werk-van-david-hockney-te-verstaan/ 
 

3 essentiële interviews om het werk van David Hockney te verstaan 

https://www.theartcouch.be/nieuws/3-essentiele-interviews-om-het-werk-van-david-hockney-te-verstaan/
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