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Opere de artă celebre ale lui
Jean-Michel Basquiat
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De la "Hollywood Africans" la
colaborarea cu Andy Warhol
Craniu fără titlu 1981

Basquiat a devenit celebru ca membru al
grupului SAMO, doi artiști graffiti care au
desenat epigrame enigmatice în centrul
cultural Lower East Side din Manhattan, la
sfârșitul anilor 1970, unde rap-ul, punk-ul și
arta stradală s-au contopit în cultura
muzicală hip-hop timpurie. La începutul
anilor 1980, picturile sale erau expuse în
galerii și muzee la nivel internațional. La 21
de ani, Basquiat a devenit cel mai tânăr artist
care a participat vreodată la documenta
din Kassel. (documenta este o expoziție de
artă contemporană, supranumită “The
Hundred Day Museum” sau “Muzeul de 100
de zile"; care are loc din cinci în cinci ani la
Kassel în Germania, oraș care timp de trei
luni devine centrul mondial al lumii
artistice. A fost fondată de artistul, profesor
și curator Arnold Bode începând cu 1955, ca
o mărturie a dorinței Germaniei de a se
împăca cu restul lumii moderne și de a se
confrunta cu propriul faliment cultural
cauzat de cel de-al Doilea Război Mondial.)
Arta lui Basquiat s-a axat pe dihotomii
precum bogăție versus sărăcie, integrare
versus segregare și experiență interioară
versus experiență exterioară. Și-a însușit
poezia, desenul și pictura și a îmbinat textul
și imaginea, abstracția, figurația și
informațiile istorice amestecate cu critica
contemporană. A folosit comentariul social
în picturile sale ca un instrument de
introspecție
și
de
identificare
cu
experiențele sale în comunitatea neagră din
vremea sa, precum și atacuri la adresa
structurilor de putere și a sistemelor de
rasism. Poetica sa vizuală a fost politică și
directă în critica sa la adresa colonialismului
și în susținerea luptei de clasă.
De la moartea lui Basquiat, la vârsta de 27 de
ani, în urma unei supradoze de heroină în

1988, valoarea operei sale a crescut în mod
constant.
Enumerăm aici câteva celebre opere de artă
ale lui Jean-Michel Basquiat:
Craniu fără titlu, 1981
Multe dintre picturile lui Jean-Michel
Basquiat sunt autobiografice, iar Untitled
Skull poate fi considerat o formă de
autoportret. Craniul de aici oscileaza între
viață și moarte. Ochii sunt apatici, fața este
scufundată, iar capul pare lobotomizat și
subjugat. Cu toate acestea, există culori
sălbatice și semne pline de viață care
sugerează o activitate internă debordantă.
Dezvoltându-și
propria
iconografie
personală, Basquiat face aluzie în această
lucrare timpurie atât la folosirea modernistă
a măștilor africane, cât și la utilizarea măștii
ca mijloc de explorare a identității. Basquiat
a lucrat la această pictură timp de luni de zile
- lucru evident în suprafața lucrată și
compoziție - în timp ce majoritatea
lucrărilor sale au fost finalizate cu explozii
de energie în doar câteva zile. Intensitatea
picturii, care a fost prezentată în cadrul
primei sale expoziții personale într-o galerie
din New York, poate reprezenta, de
asemenea, neliniștile lui Basquiat legate de
presiunea de a deveni un artist de succes din
punct de vedere comercial.

Cap de praf, 1982
Ironia unui polițist de culoare, 1981
Lucrarea prezintă două figuri asemănătoare
unor bețe pe un fundal negru, câteva linii
sugerează un posibil trotuar. O figură
domină imaginea, pictată în roșu aprins,
agitându-și mâinile și brațele deasupra
capului.
Ochii figurii sunt ca niște farfurii și sunt plini
de cercuri concentrice care fac ca ochii să
pară că se învârt. Pare să rânjească. Cea dea doua figură pare mai puțin animată, însă
ochii săi sunt, de asemenea, măriți cu
cercurile concentrice. Ambele fețe par a fi, în
ansamblu - măști.
Folosirea culorilor vii, a tușelor îndrăznețe și
a liniilor confuze dau picturii un sentiment
de haos, urgență și mișcare. Potrivit
colegului artist și prieten apropiat al lui
Basquiat, "Toxic", Basquiat a pictat situații,
conversații și lucruri care se întâmplau în
jurul său.

Ironia unui polițist negru este o critică
tăioasă la adresa membrilor propriei rase.
Prin reprezentarea unui polițist negru, el
face un efort conștient de a arăta cum afroamericanii sunt controlați de majoritatea
albă din America. Basquiat consideră că este
absolut ironic faptul că un afro-american ar
fi polițist, lucrând pentru a aplica reguli
menite să îi înrobească pe ei înșiși. Figura
din tablouri este o masă neagră totalitară, cu
o față ca o mască și o pălărie asemănătoare
cu o cușcă. În dreapta tabloului se află
cuvintele "Ironia polițistului de culoare", iar
în partea dreaptă jos a pantalonului se află
cuvântul "Pion", exprimând în mod clar

opinia lui Basquiat cu privire la poziția
ridicolă a unui polițist de culoare.
Fără titlu (Boxer), 1982
Boxer este o pictură care înfățișează un
boxer uriaș și masiv. Corpul imens și negru
al boxerului umple pagina, iar mâinile sale
sunt ridicate în semn de victorie. Aceasta
este o lucrare de artă care descrie în mod clar
triumful forței fizice.
Formele abstracte, geometrice de pe corpul
boxerului și (în special) de pe fața sa îi dau,
de asemenea, un aspect inuman. Oare, prin
cultivarea forței și a capacității de a lupta, a
pierdut ceva din umanitatea sa?
Basquiat a evidențiat mușchii boxerului în
tușe albe orbitoare, iar liniile îndrăznețe și
sentimentul viu de energie din această
lucrare sunt tipice stilului neoexpresionist al
lui Basquiat.

Africanii de la Hollywood, 1983
Hollywood Africans face parte dintr-o serie
de picturi ale lui Jean-Michel Basquiat care
prezintă imagini și texte referitoare la
stereotipurile
afro-americanilor
din
industria de divertisment. A fost pictat în
timp ce Basquiat se afla într-o vizită
prelungită la Los Angeles, California, în
1983. Câteva dintre notațiile din lucrare sunt
autobiografice: trio-ul de figuri din dreapta
îl înfățișează pe artist alături de muzicianul
rap Rammellzee și de pictorul Toxic, care
călătorise cu el din New York, și include
cifrele datei sale de naștere: 12, 22 și 60. Alte
notații sunt istorice: fraze precum "Sugar
Cane", "Tobacco", "Gangsterism" și "What is
Bwana?" fac aluzie la rolurile limitate
disponibile pentru actorii de culoare în
filmele vechi de la Hollywood. Noțiunea de
excludere sau excizie este reiterată de modul
în care Basquiat a tăiat adesea cuvinte sau
fraze în lucrările sale. Tehnica, a explicat el
însuși, era de fapt menită să atragă atenția
asupra lor: "Tăiasem cuvintele pentru a le
vedea mai mult; faptul că sunt ascunse te
face să vrei să le citești".

În italiană, 1983
Realizat în 1983, In Italian a folosit o
colecție de simboluri pe care Jean-Michel le
folosea cu plăcere în câteva dintre lucrările
sale. Cu toate acestea, geneza cuvântului In
Italian nu este prezentă în acest tablou.
Jean-Michel a folosit doar un singur cuvânt
italian "Sangue", care înseamnă sânge. Cu
toate acestea, el a șters cuvântul italian
"Sangue" și l-a înlocuit cu un cuvânt latin
"Sangre".
În consecință, cuvântul "coroană de spini"
este o altă referință standard care apare în
mai multe lucrări realizate de Jean-Michel.
Pentru a exprima o întâmplare pe care a
întâlnit-o în copilărie, Jean-Michel folosește
cuvântul corpus și o diagramă a inimii cu
sânge. În fundal, Jean-Michel folosește mai
multe pete mari de roz, verde mentă și
albastru. El a demonstrat vopseaua ca și cum
straturi de culori vechi s-ar desprinde de pe
peretele unei clădiri. Ca urmare, combinația
acestor culori a dat In Italian o lucrare epică
- fascinantă.

Jean-Michel folosește o combinație de teme
diferite atunci când lucrează la In Italian.
Aceste teme sunt religia, relațiile și cultura.
Chiar și fără o pregătire formală, JeanMichel a demonstrat apropierea sa de
cultura caraibiană și afro-americană. El a
folosit apoi culori strălucitoare pentru a-și
poziționa pictura pentru a se potrivi unui
context urban.

Câștig $ 1'000'000, 1984
"A fost ca o căsătorie nebună în lumea artei,
iar ei erau un cuplu ciudat. Relația era
simbiotică. Jean-Michel credea că are
nevoie de faima lui Andy, iar Andy credea că
are nevoie de sângele nou al lui Jean-Michel.
Jean-Michel i-a dat lui Andy o imagine
rebelă din nou."
- Ronnie Cutrone, vechiul asistent de studio
al lui Warhol.

Basquiat a fost profund implicat în scena
culturală newyorkeză a anilor 1980 și a
participat la o serie de proiecte de colaborare
cu muzicieni, cineaști și artiști. Andy Warhol
a fost un veteran al lumii artei și unul dintre
artiștii preferați ai lui Basquiat. Într-o
perioadă în care faima și averea făcuseră ca

prieteniile să fie dificile și izolarea o
realitate, Basquiat a găsit în Warhol un
consilier de încredere, un confident și un
egal. La rândul său, Warhol a fost inspirat de
energia imensă și de creativitatea
exuberantă a lui Basquiat.

în două ore după ce s-au întâlnit. Acest
portret al celor doi a fost începutul unei
relații legendare.

În 1984 și 1985, cei doi au colaborat la o serie
de lucrări care combină stilurile lor distincte
în serigrafie și pictură. Acest parteneriat
între titani ai artei a fost pe cât de prolific, pe
atât de inovator: colaborările lor reprezintă
o zecime din totalul operei lui Basquiat.
Dos Cabezas, 1982
Dos Cabezas (în spaniolă, două capete) este
o lucrare realizată pe pânză și montată pe
suporturi de lemn, în care apar Basquiat și
Andy Warhol. La începutul anilor 1980,
când Basquiat s-a întâlnit cu idolul său,
artistul pop din America, Andy Warhol,
Basquiat era un artist în devenire. La 4
octombrie 1982, după o întâlnire la un prânz
între cei doi artiști extravaganți, organizată
de
colecționarul
de
artă
Bruno
Bischofberger, masa a fost desenată în
grabă. Basquiat a fost atât de fascinat încât a
alergat acasă după întâlnirea lor, a creat
tabloul și i l-a trimis cadou lui Warhol.
Basquiat i-a trimis pânza umedă lui Warhol

Riding With Death, 1988 (ultima sa
lucrare)
Călărind Moartea este una dintre ultimele
picturi ale lui Basquiat, finalizată înainte de
moartea sa în 1988. Într-o compoziție relativ
rară și simplă, în comparație cu exploziile
frenetice și colorate pentru care este cel mai
cunoscut, el a reprezentat o figură afroamericană care călărește un schelet alb pe
un fundal bej texturat. La fel ca în cazul
tuturor lucrărilor lui Basquiat, această
compoziție relativ simplă este stratificată cu
simbolism și referințe la cultură, istorie și
societate.
Pe un fundal plat, maro, Basquiat a pictat o
figură masculină cu pielea închisă la culoare,
care stă deasupra unui schelet în patru labe.
Capul scheletului este întors spre privitor,
iar ochii goi și tăiați par să ne străpungă
direct. Personajul de deasupra pare să se

descompună, în parte contur, în parte
figurină, în mișcare agitată.
Această imagine tulburătoare este plină de
subînțelesuri rasiale, referințe sociale și
sarcasm. Compoziția în sine se crede că este
inspirată de un desen al lui Leonardo da
Vinci intitulat Ilustrație pentru gândurile
sale despre Virtute și Invidie, în care a
reprezentat o femeie goală așezată pe un
schelet în patru labe. Stilul lui Basquiat a
fost deseori descris de critici ca fiind
"primitiv" și "naiv", iar aici pare să se joace
cu stereotipul prin crearea unei imagini care
seamănă mai degrabă cu picturile rupestre
sau cu arta tribală africană decât cu definiția
occidentală a picturii figurative. Astfel, el
umple acest tablou cu referințe nuanțate la
rasă, rasism și societate, deschizând un
dialog între istoric și contemporan.

