
David Hockney redescoperă pictura 

De la casa sa din Normandia, artistul 
în vârstă de 84 de ani prezintă o nouă 
serie de portrete și vorbește despre 
munca pe care o mai are de făcut. 
                   De Françoise Mouly (1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  În ultimii trei ani, David Hockney și 

partenerul său de lungă durată, Jean-Pierre (JP) 

Gonçalves de Lima, au locuit într-o cabană 

izolată din secolul al XVII-lea din regiunea 

franceză Normandia. Ei au văzut casa pentru 

prima dată în 2018, în timpul unei vizite 

improvizate în zonă, și au fost atât de încantați 

încât au făcut o ofertă de cumpărare pe loc. O 

casă tradițională, cu tavanul jos, înconjurată de 

anexe, se află lângă un râu, în mijlocul unor 

dealuri ușor ondulate. Gonçalves de Lima a 

preluat conducerea restaurării proprietății, 

transformând o clădire în care se fabrica  cidru 

într-un studio de artă cu luminator. La mezanin, 

Jonathan Wilkinson, asistentul de lungă durată 

al lui Hockney, a instalat o imprimantă de 

format mare, cu douăsprezece culori. Hockney a 

petrecut pandemia aproape în întregime în casă, 

dar a rămas remarcabil conectat la lumea 

exterioară, organizând expoziții la muzee, 

răspunzând la telefoanele prietenilor și căutând 

fără încetare noi căi pentru lucrările sale.  

La câteva zile după Crăciun, am mers cu mașina 

împreună cu soțul meu, caricaturistul Art 

Spiegelman, și cu fiica noastră, scriitoarea Nadja 

Spiegelman, pe drumurile înguste și mărginite 

de copaci care duc spre casă. O vizitasem și în 

anul precedent, iar, de atunci, la intrare fuseseră 

instalate o poartă și un interfon, pentru a-i ține 

departe pe fanii lui Hockney care merg aproape 

zilnic la proprietate în speranța de a-l întâlni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  După treizeci și cinci de ani petrecuți în 

însorita Californie, Hockney a găsit o nouă sursă 

de inspirație în schimbările sezoniere dramatice 

ale peisajului normand. În 2020, el a început să 

deseneze zilnic pe iPad-ul său, documentând 

plopii și pomii fructiferi de pe teren pe măsură 

ce apăreau primele lor flori. O selecție de 

printuri copios mărite a fost expusă la Royal 

Academy of Arts din Londra vara trecută, într-o 

expoziție intitulată "The Arrival of Spring". O 

expoziție mai recentă de picturi cu iPad, la 

Musée de L'Orangerie din Paris, a prezentat un 

an de zile cronică a anotimpurilor, de la 

primăvară până la o rară zi cu zăpadă. A fost 

inspirată de Tapiseria Bayeux, o broderie 

medievală care descrie cucerirea Angliei de către 

normanzi și care se află într-un muzeu situat nu 

departe de casa lui Hockney. Când am ajuns noi, 

însă, el se afla deja în faza de început a unui nou 

proiect, o serie de portrete pe pânză. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        The Bayeux Tapestry, a medieval 

embroidery, depicts William the Conqueror 

leading the Normans into battle against 

England. It is housed in the town of Bayeux, 

in Normandy, not far from Hockney’s home. 

 

 

  Purtând un costum cadrilat și o cravată 

galben aprins, Hockney ne-a primit în livingul 

mare al casei sale, care este încadrat de două 

coșuri de fum din piatră. Impresii mărite ale 

picturilor iPad din interior - o vatră, o ușă cu 

ferestre - erau agățate lângă modelele lor reale. 

În timp ce am mâncat un prânz de biban de mare 

cu sos cremos Normand, Hockney ne-a pus să 

ascultăm o înregistrare a unei conferințe despre 

Picasso pe care o ținuse, în 1984; aceasta era 

acum postată pe site-ul Muzeului Guggenheim, 

iar Hockney a fost încântat să vadă că ideile sale 

sunt disponibile online în mod liber. La optzeci 

și patru de ani, Hockney este mai fragil decât era 

odată, dar vigoarea sa se înviorează atunci când 

discută despre gândurile sale despre artă. 

Încrezătorul său iPad - a cărui copertă este 

mânjită cu vopsea - îl însoțește oriunde merge. 

La jumătatea vizitei noastre, în timp ce stăteam 

în atelierul său, dispozitivul a vibrat cu un apel. 

Hockney a deschis capacul și a setat ecranul în 

modul șevalet. A apărut prietenul său de lungă 

durată, Bing McGilvray. Hockney nu se simțise 

bine în ziua precedentă, iar McGilvray îl sunase 

pentru a verifica ce face. Dar Hockney a ignorat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

îngrijorarea. "Știi ce am citit din Alexander 

Pope? Pentru unii oameni, sănătatea nu este mai 

bună decât cea mai plictisitoare boală", a spus el. 

Conversația noastră urmează aici: 

 

Ce v-a adus în Normandia în 2018? 

 

Venisem pentru acel vitraliu din Westminster 

Abbey, cel pe care l-am făcut pentru regină, cu 

toate florile de păducel din el. Și i-am spus lui 

JP: "De ce să nu mergem în Normandia? Este 

ușor de ajuns acolo. Nu vom sta în Londra, 

pentru că erau prea mulți oameni care veneau în 

jur. Vom pleca pur și simplu". Și așa am ajuns la 

Honfleur. Am ajuns acolo în aproximativ șase 

ore, incluzând Canalul Mânecii. Și am privit un 

apus de soare acolo, cu soarele în spate, 

luminând totul, și a fost o experiență fantastică 

de trăit. A fost ca la Van Gogh - totul era clar, 

totul era minunat. 

 

Ce v-a interesat la Tapiseria Bayeux? 

 

Întotdeauna am știut despre Tapiseria Bayeux și 

am fost pentru prima dată să o văd în 1967. Ni s-

a povestit despre ea la școală [în Anglia] când 

aveam cinci sau șase ani. Era în 1942 sau '43; 

exista amenințarea unei cuceriri germane. 

Franța fusese cucerită cu trei ani înainte - și 

Olanda, o mulțime de alte țări europene. Anglia 

încă nu fusese cucerită, iar acum îmi dau seama 

că de aceea ne-au povestit despre această 

poveste: pentru că a fost ultima dată când cineva 

a cucerit Anglia. Când am văzut din nou 

tapițeria, m-am gândit că trebuie să fac ceva 

bazat pe ea. 



 

Poți să-mi spui despre legătura dintre 

Tapiserie și seria iPad? 

 

La început, JP și cu mine ne-am gândit să facem 

același spectacol care a avut loc la Royal 

Academy - "The Arrival of Spring". Dar am 

continuat să mă duc să văd spațiul, iar JP mi-a 

spus, și el le-a spus curatorilor: "Nu cred că 

această expoziție este  gata". Asta se întâmpla în 

luna octombrie a anului trecut, iar eu făcusem 

deja două sute douăzeci de tablouri iPad pentru 

2020. Dar știam la ce se referea. Se referea la a 

face ceva mai asemănător cu Tapiseria Bayeux. 

 

Te referi la modul în care privitorul trece 

pe lângă tapiserie și face ca povestea să se 

desfășoare? 

 

Da, dar copacii din Tapiseria Bayeux sunt toți la 

fel, nu-i așa? Nu e vorba de anotimpuri, de fapt. 

Este vorba despre construirea corăbiilor și 

plecarea în Anglia și alte lucruri de genul acesta. 

Dar al meu este chiar mai real - este despre 

anotimpuri. Și al meu este mai lung, aproape trei 

sute de metri. [Râde]  A trebuit să o fac pornind 

de la cele două sute douăzeci de tablouri și să le 

adaug pentru a obține un an întreg. A fost un pic 

dificil să le unesc pe toate, și nu puteam să le 

vedem pe toate în acest atelier. Nu am putut face 

decât o versiune la jumătate de mărime și a 

trebuit să o facem pe bucăți. Așa că prima dată 

când am văzut-o a fost când am expus-o în 

muzeu și am considerat-o foarte bună. 

 

Aveam un an întreg în Normandia. Am început 

cu copacii de iarnă. Trebuie să începi cu ei 

pentru a vedea primii muguri care ies. Făcusem 

toate aceste fotografii și am văzut că au devenit 

din ce în ce mai bune pe măsură ce am înaintat, 

pentru că am devenit din ce în ce mai 

îndemânatic cu iPad-ul. Dar am vrut să se 

termine cu o scenă finală cu zăpadă, iar aici a 

fost o singură zi de zăpadă, în ianuarie. Prognoza 

meteo spunea că va ninge duminică. M-am trezit 

devreme. Oricum, lumina vine abia pe la nouă 

fără un sfert, și nu era zăpadă. Dar totul era gri. 

Tocmai mă gândeam să mă întorc în pat când a 

început să ningă, pe la 9:15. Așa că mi-am luat 

iPad-ul și m-am dus la ușa aceea de aici și am 

desenat. Zăpada nu acoperea cu adevărat 

verdele - câmpul din fața casei era încă verde. A 

nins doar vreo 45 de minute, apoi s-a oprit. Apoi, 

până la ora 12:15, când a ieșit soarele, totul 

dispăruse complet. Și mi-am dat seama că, dacă 

aș fi stat în pat până la ora 12, aș fi ratat totul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce vedeți în peisajul normand în 

comparație cu cel californian sau brita-

nic? 

 

Peisajul din Normandia este destul de apropiat 

de cel englezesc, într-adevăr. Este doar la mică 

distanță la sud de Sussex. Este foarte, foarte, 

foarte, foarte verde. Aceasta este culoarea 

predominantă pe care o vedem pe fereastră, 

peste tot, în toate direcțiile - dar proprietățile 

imobiliare de aici sunt mult mai ieftine. [Râde.] 

 

Cum a afectat pandemia proiectul? 

 

Primăvara anului 2020 a fost minunată în 

nordul Europei. A fost o primăvară frumoasă și 

mulți oameni au observat-o, probabil pentru 

prima dată, pentru că se aflau într-un singur loc. 

Adică, prietena mea Celia Birtwell - ea este cea 

din tabloul "Domnul și doamna Clark și Percy" - 

mi-a spus că nu a observat niciodată în viața ei 

primăvara de la început până la sfârșit. Are 

optzeci de ani. 

 

 Se întâmplă în pictura zilelor noastre, 

sunt foarte puțini cei care vor să facă 

lucruri frumoase. Nu mai este scopul 



multor artiști acum, pentru că, vai, 

frumusețea era la fel acum un secol sau 

două. Dar tu faci lucruri frumoase. 

 

Cred că lumea este frumoasă la vedere, dar 

majoritatea oamenilor nu o văd. Lumea este 

frumoasă, dar este și nebună. Oamenii sunt 

nebuni. Și nu cred că asta se va schimba prea 

mult. Nu văd cum se va schimba. 

 

 

 
 

Totusi, nu te simți izolat aici în 

Normandia? 

 

Ei bine, îmi place izolarea pentru că pot să mă 

apuc de treabă. Faptul că nu aveam vizitatori a 

fost un avantaj pentru mine, într-adevăr. 

Oamenii trăiau în orașe datorită culturii, 

datorită muzicii, artei, galeriilor și muzeelor. Și 

de aceea am trăit în ele, dar nu sunt sigur de asta 

acum. Nu prea am nevoie de orașe acum. Adică, 

acum poți să te uiți la orice tablou mare pe iPad-

ul tău. Poți să te uiți la ele în detalii incredibile, 

nu-I așa? 

Nu mă simt izolat aici, de loc.  Am acest studio, 

am conexiuni cu toată lumea din întreaga lume. 

Atâta timp cât JP este aici, sunt O.K. Știu că 

relațiile umane sunt cel mai important lucru - 

ele sunt. Adică, sunt un fumător de 84 de ani. 

Cât mai am de trăit? Păi, Picasso a trăit până la 

91 de ani. Știu ce mă face să continui: munca. 

Asta îi face pe majoritatea oamenilor să 

continue, nu-I așa? 

 

 

Poate curiozitatea este cea care te face să 

continui. 

 

Da. Poți să fumezi, să bei și să faci ce vrei dacă ai 

curiozitate. Mulți oameni nu au, nu-i așa? 

 

Aveți lucrări noi pe pereți. Au fost 

realizate și acestea pe iPad? 

 

Ei bine, nu. Am terminat cu iPad-ul pentru o 

vreme. Am învățat multe făcând asta, despre 

semnele făcute pe un iPad, dar apoi am vrut să 

mă întorc și să fac semne pe tablouri. Primul l-

am făcut cu JP, iar de atunci am vrut să fac 

portrete ale tuturor celor care au venit aici, 

practic. Asistenta medicală care obișnuia să 

vină. Vincent, care este grădinarul de aici. 

 

Când ați început să pictați din nou? 

 

În noiembrie, nu cu mult timp în urmă, și am 

făcut deja mai mult de douăzeci. Uitați-vă la 

această pagină de aici din Le Monde. Este doar 

o fotografie a unui tip care stă pe un scaun. 

Sugerez ca revistele să folosească mai multe 

desene și picturi; acestea sunt mult mai bune 

decât fotografiile pentru a-ți da o imagine a 

persoanei. 

 

Care este primul lucru pe care îl desenați 

atunci când cineva se așează pentru 

dumneavoastră? 

 

Asistenta medicala de aici, se așează, iar eu îi 

desenez mai întâi ochii și apoi capul. Întreb: "Ei 

bine, vă simțiți confortabil?". Stă acolo timp de 

două sau trei ore, iar eu doar o pictez. Lucrez 

repede la ele pentru că m-am obișnuit să lucrez 

repede pe un iPad. Pictez fețele rapid pentru că 

astfel poți obține lucruri mai subtile. Un portret 

ar trebui să fie făcut rapid. Să faci un portret 

încet este o contradicție, într-adevăr. 

 

 

 

 

 



 

Un portret pictat al partenerului lui David 

Hockneys așezat pe un scaun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unul dintre portretele din noua serie a lui 

Hockney îl înfățișează pe partenerul său de 

lungă durată, Jean-Pierre (JP) Gonçalves de 

Lima. Privirea intenționată a lui Gonçalves de 

Lima din tablou reprezintă "reînnoirea 

jurămintelor noastre, jurămintele noastre 

invizibile", a spus el. 

 

Obișnuiți să le spuneți subiecților dvs. 

unde să privească și cum să stea? 

 

Nu, îi las să își găsească poziția. De multe ori, ei 

pur și simplu se uită la mine și așa îi pictez. Dar 

s-ar putea să fac un frate și o soră la sfârșitul 

săptămânii viitoare și aș vrea ca sora să se uite la 

frate și fratele să se uite la mine. Așa că voi crea 

un triunghi, pentru că eu mă voi uita la soră și la 

frate, bineînțeles, dar fratele se va uita la mine. 

 

Cum se compară aceste tablouri cu seria 

"82 de portrete și o natură moartă" pe 

care ați realizat-o în L.A. în urmă cu 

câțiva ani? 

 

Nu m-am uitat prea mult la ele. Acestea sunt 

diferite; știu că sunt diferite. În seria anterioară 

era mereu același scaun - cel puțin aici este un 

scaun diferit, uneori. Iar în seria "82" am făcut 

fiecare dintre ele în două sau trei zile. Și le-am 

început cu desene în cărbune. Acum nu mai fac 

asta. Încep pur și simplu să pictez. 

 

Vi se pare că pictura este mai fizică decât 

lucrul pe iPad? 

 

Da, da. Pictura înseamnă să ții din nou pensulele 

în mână. Este diferit față de iPad. De aceea am 

vrut să mă întorc și eu la ea. Adică, sunt pictor, 

până la urmă. 

 

Pictezi în picioare? 

 

Nu pot sta în picioare atât de mult timp. Trebuie 

să stau acum, chiar aici [pe un scaun cu rotile, 

așezat în fața unui șevalet]. 

 

Arătați spre locul unde sunt toate 

mucurile de țigară pe podea. 

 

Da, am rezolvat. Cu pânze de un metru pe un 

metru, reușesc să ajung în fiecare colț al unui 

tablou, chiar și stând așezat. 

 

Ai încercat  metode diferite, dar 

întotdeauna  ești un pictor. Și v-ați gândit 

mult la fotografie și la efectul ei asupra 

artei și a creației de imagini. De ce 

contează atât de mult fotografia pentru 

un pictor? 

 

Cei mai mulți oameni credeau că fotografia este 

reprezentarea supremă a realității, nu-i așa? 

Oamenii credeau: "Asta este, ăsta este sfârșitul. 

Ceea ce nu este așa. Și sunt foarte sigur că nu 

este așa, dar nu mulți oameni gândesc așa cum 

gândesc eu. Vreau să spun că totul este despre 



reprezentare. Întotdeauna am făcut 

reprezentări, întotdeauna. Dacă te întorci cu 

douăzeci, treizeci de mii de ani în urmă, arta este 

întotdeauna o reprezentare a ceva. Sunt sigur că 

primul om care a făcut asta - probabil că mai era 

cineva care îl privea. Iar acel om ar fi putut să 

grohăie sau să spună: "Văd un animal", sau ceva 

de genul acesta. 

  

În plus, fotografia color nu a fost niciodată atât 

de bună, pentru că nu poți fotografia ceea ce 

există în culori. Veți observa, dacă aveți un câmp 

de rapiță, rapița este de un galben fluorescent. 

Dar, dacă o fotografiezi, nu mai este. Este doar 

un galben simplu. 

 

Dar iată o lucrare pe care ați făcut-o cu 

fotografii, despre fotografii, deși o numiți 

"desen fotografic". 

 

Da, pentru că totul în ea este fotografiat, dar este 

și desenat - am plasat fiecare figură cu grijă. 

 

Spațiul este creat digital, sau există 

undeva? 

 

Ei bine, acest etaj este real. Acesta este studioul 

meu. Dar timpul a fost adăugat la aceste imagini. 

Și oamenii sunt reali, dar este o creație - deci 

totul este făcut de David Hockney. Pereții sunt 

oglinzi și toate sunt aceleași figuri, înțelegeți? 

Nu le poți vedea pe toate deodată, așa cum se 

întâmplă într-o fotografie veche. Trebuie să te 

uiți la fiecare figură și la fiecare obiect, pentru că 

fiecare are propria perspectivă. În spațiu, totul 

este în mișcare. Așadar, a treia dimensiune este 

timpul, care nu poate exista fără spațiu. 

 

Încă îmi este greu să înțeleg cum ai 

realizat acest lucru. 

 

Această lucrare a fost alcătuită din nouă 

tablouri, iar eu am pus nouă scaune acolo, acolo, 

acolo, acolo și acolo. Apoi am pus oamenii să 

vină și să se așeze, dar nu stăteau toți împreună. 

Și fiecare persoană este fotografiată în 3D. Apoi 

le pui pe calculator și încet-încet se compune. 

Poți să o vezi doar în 2-D, dar poți să le schimbi 

în orice fel dorești. Așa că am plasat fiecare 

dintre figuri și am obținut asta. Este 3-D fără 

ochelari - pentru că ochelarii 3-D nu 

funcționează, nu-i așa? 

O imagine în mișcare nu este tridimensională, 

chiar dacă are două dimensiuni și timp liniar. Ei 

spun că vor să facă imagini în patru dimensiuni, 

ceea ce ar fi ca lumea reală. Ei bine, dacă v-ați 

afla vreodată într-o imagine în patru 

dimensiuni, cred că prima întrebare pe care ați 

dori să o aflați este "Unde este ieșirea?". [Râde.] 

 

Mi se pare fascinant faptul că în picturile 

dumneavoastră căutați planeitatea și 

culoarea pură - și în același timp creați 

imagini virtuale elaborate precum 

aceasta, în care vă jucați cu toate 

aspectele perspectivei. 

 

Ei bine, da. Aceasta este mult mai mult o iluzie a 

spațiului decât poate fi o singură fotografie. Am 

ajuns să înțeleg ce a fost, de fapt, invenția 

perspectivei. Acum 20 de ani, încă mai credeam 

că perspectiva este o invenție matematică. Dar 

acum știu că nu este o invenție, ci descoperirea 

unei legi a opticii. 

Istoria artei ne spune că Brunelleschi a inventat 

perspectiva la Florența, în 1420. Am fost la 

Florența în anul 2000 și am stat la aproximativ 

șapte metri în interiorul Domului, cu un panou 

de mărimea celui al lui Brunelleschi. Și, cu o 

oglindă concavă cu diametrul de cinci inci, am 

proiectat Baptisteriul [Sfântului Ioan] pe panou, 

așa cum a făcut el. Era cu susul în jos, dar se citea 

corect. Așa a fost prima imagine în perspectivă, 

desenată dintr-un singur punct matematic din 

mijlocul oglinzii sau al lentilei. 

Așadar, obiectivul a fost un lucru dominant timp 

de șase sute de ani și cred că reprezentările 

trebuie să se îndepărteze de el, într-adevăr. Dacă 

o faci, se pot întâmpla lucruri minunate. Dar eu 

încă descopăr acest lucru. Am optzeci și patru de 

ani - nu mai am mult timp la dispoziție, dar 

altcineva ar putea să se ocupe de asta. Dacă 

reușesc să scot mai multe din ideile mele despre 

fotografie, poate că altcineva o va citi și poate va 



începe să înțeleagă ce se întâmplă astăzi. 

 

Când erați la școala de artă, care era 

culmea a ceea ce era considerat artă? Ce 

ați fost învățat să atingeți ca vârf? 

 

Am fost la școala de artă din Bradford [Anglia] 

când aveam șaisprezece ani. Și timp de patru ani 

am făcut doar desen de viață, iar asta te învață 

să privești. Asta este tot ce înseamnă desenul. Te 

învață să privești și să pui întrebări. O persoană 

se așeza lângă desenul meu și apoi desena un 

umăr sau ceva de genul acesta, iar eu puteam 

vedea că el văzuse mai multe decât mine. Așa că, 

atunci când m-am întors la al meu, m-am uitat 

mai atent. 

 

Ce ani au fost aceia? 

 

Din 1953 până în 1957. Apoi, din 1959 până în 

1962, am fost la Royal College of Art - trei ani, și 

atunci mi-am descoperit cu adevărat pictura. Nu 

pictasem atât de mult în Bradford - făcusem 

machete și lucruri de genul acesta, dar nu știam 

prea multe despre culoare atunci. Bradford era 

un oraș foarte, foarte întunecat, cu clădiri negre 

din cauza cărbunelui și a altor lucruri. L-am 

părăsit în 1959 și nu m-am mai întors niciodată. 

 

La școală, vă învățau abstracția, nu-i așa? 

 

Ei bine, da. De-a lungul anilor '50, '60 și '70, a 

domnit abstracția, dar eu nu am fost niciodată 

cu adevărat atrasă de ea. La început, abstracția 

părea că va duce la orice, dar nu este așa. 

Am scris o scrisoare [recent, către The Art 

Newspaper] pentru că am citit o recenzie de 

carte intitulată "Dincolo de abstracție" și m-am 

întrebat ce naiba ar putea fi asta. Giacometti a 

spus că arta abstractă este "arta batistei" - ceea 

ce îmi place. [Râde] Dar cred că acum abstracția 

și-a spus cuvântul. Acum trebuie să reprezinți, 

dar trebuie să o faci într-un mod nou. Cum? 

Aceasta este adevărata problemă astăzi. 

Dacă stai să te gândești, abstracția a apărut la 

apogeul fotografiei. Aceste reviste de fotografie 

ilustrată au început în anii treizeci - Life, Picture 

Post în Anglia, Illustrated. Și s-au încheiat odată 

cu apariția televiziunii. Televiziunea a preluat 

toate aceste imagini. Vreau să spun că Picture 

Post apărea în fiecare săptămână - totul se 

tipărea foarte repede, era o fotografie rapidă. 

Dar, când Clement Greenberg spunea că 

abstracția este un lucru, atunci nimeni nu mai 

punea la îndoială fotografia, nu-i așa? 

 

La Muzeul de Artă Modernă, ultima dată când 

am fost acolo, cred, era o sală plină de picturi 

abstracte de [Gerhard] Richter, de câțiva 

oameni - și era în regulă. Ei bine, vreau să spun, 

a fost un salt fantastic și m-am gândit: "Ei bine, 

asta este mult, mult mai bine". 

 

Da, cred că abstracția va deveni doar o 

piesă de epocă. Cunoști cartea "The 

Power of Images"? 

 

Nu. Care e teza ei? 

 

E scrisă de David Freedberg (2). E foarte bună. 

A fost publicată în jurul anului 1990. Am citit-o 

prima dată atunci și am citit-o din nou în 2005.     

 Primul paragraf este uimitor. Spune că 

imaginile au o mare putere. Noi le venerăm. 

Mergem în călătorii pentru a le vedea. Vrem să 

le distrugem. Și te gândești că toate acestea sunt 

din trecut, dar apoi spune că nu, sunt și astăzi. 

El subliniază că, dacă arta se îndepărtează de 

imagini, ce mai este arta? Nu mai există mare 

lucru, pentru că puterea se obtine cu imagini. 

 

Care a fost abordarea ta de a face artă 

când erai copil? 

 

Obișnuiam să pictez chiar în jurul locului unde 

locuiam. În cele din urmă, mi-am luat un 

cărucior și am pus vopselele în el, pe care îl 

duceam cu roaba și era mult mai ușor. [Râde] 

Mai există încă unele dintre picturile mele din 

acei ani, dar multe dintre ele s-au întunecat. 

Pentru că probabil am folosit prea mult alb în 

vopsea - de aceea picturile se întunecă. 

 

Ai privit pe Monet  când ați fost la muzeu? 



Credeți că picturile lui au devenit mai 

întunecate? 

 

M-am întrebat, dar am crezut că a fost din cauza 

luminii. Ei bine, îmi amintesc că le-am văzut în 

1960, adică la doar 30 de ani după ce au fost 

puse acolo. Și îmi amintesc că erau foarte 

albastre. Iar acum o parte din albastru a 

dispărut. Dar, în Muzeul de Artă Modernă, acele 

"Nymphéas" ("Nuferi") nu sunt la fel de 

întunecate. Cineva mi-a spus că poate a folosit 

un lac pe acestea. Dar eu nu cred, pentru că 

Monet știa să picteze, iar toate tablourile sale au 

încă culoare și nu s-au întunecat. Dar unele 

tablouri se întunecă și nu sunt sigur de ce. De 

fapt, eu îmi pictez toate tablourile pentru a 

rezista. 

 

Pentru un pictor, acordați o mare atenție 

și reproducerii. 

 

Da, și am fost martor  la multe schimbări în ceea 

ce privește imprimarea. Îmi amintesc că am 

văzut primele cărți despre impresionism la 

școala de artă și trebuia să te speli pe mâini 

înainte de a avea voie să le atingi și să le privești. 

Și costau atunci aproximativ zece lire sterline - 

ceea ce era o sumă mare pentru o carte în 1953. 

Când am avut prima mea expoziție, la galeria lui 

[Paul] Kasmin, el a produs doar o singură 

imagine mică, alb-negru, și asta e tot ce a fost. 

Nu cred că a produs vreodată un catalog. Apoi, 

cataloagele au început să devină mai mari. Îmi 

amintesc când - cred că a fost Robert Hughes - a 

spus că, uneori, acestea ar putea fi de mărimea 

unui carti de telefon din Londra. [Râde.] 

 

Întotdeauna am urmărit tipăriturile, am fost 

mereu interesat de ele și am știut întotdeauna că 

imaginile devin cunoscute prin reproducere. 

Dar ele trebuie să fie și memorabile. Ai nevoie de 

imagini memorabile. Iar eu am pictat câteva 

tablouri memorabile, nu-i așa? 

 

Ce credeți că le face memorabile? 

Nimeni nu știe. 

 

Nici măcar tu? 

 

Nu, pentru că dacă cineva ar ști, ar fi mult mai 

multe poze memorabile. [Râde] Dar nu știi nici 

măcar când le pictezi. De exemplu, "A Bigger 

Splash" - am pictat-o în Berkeley, California, 

când predam acolo. Nu aveam nicio idee că va fi 

un tablou foarte faimos.  

 

 
 

O pictură în ulei a unui strop într-o piscină cu o 

trambulină. "A Bigger Splash", din 1967. 

 

  "Mi-am dat seama că un splash nu ar putea fi 

văzut niciodată în acest fel în viața reală - se 

întâmplă prea repede", a spus Hockney. "Și am 

fost amuzat de acest lucru, așa că l-am pictat 

într-un mod foarte, foarte lent." 

 

Există pictori contemporani care vă 

interesează? 

 

Ei bine, da, sunt câțiva. Nu sunt sigur că există 

vreunul care să se apropie de modul meu de 

gândire, dar s-ar putea. Cred că sistemul stelar 

se duce, nu-i așa? Adică, vedetele de cinema 

acum, dincolo de Brad Pitt - ce mai există? 

Ziarele, filmele aveau nevoie de vedete, iar 

mass-media avea și ea nevoie de vedete. Ele 

furnizează bârfe și alte lucruri. Dar unde sunt 

vedetele astăzi? Pe iPhone, prietenii tăi sunt 



vedetele de pe ecran. De ce ai nevoie de o altă 

stea sau de un alt ecran acolo, când ai unul în 

mână?   

 

O mare schimbare, ceea ce se întâmplă. 

 

Da, este foarte, foarte mare, aceste schimbări. 

Probabil că sunt mai mari decât tiparnița. 

Amintiți-vă, Luther și-a tipărit predicile și de 

aceea s-au răspândit atât de mult în Germania la 

început și de aceea Biserica nu a putut să le 

controleze. Ultimul tablou de altar comandat de 

Biserică unui artist destul de bun a fost cel al lui 

Delacroix, în Saint-Sulpice [din Paris]. Dar, 

după aceea, imaginile au părăsit biserica și au 

intrat în reviste, în mass-media, în filme, în 

televiziune. Imaginile au un efect foarte puternic 

asupra noastră, într-adevăr. Așa că toate aceste 

probleme sunt cele pe care le găsesc interesante. 

Sunt încă la muncă, fac lucruri - și sunt încă 

interesat. Curiozitatea este cea care te face să 

continui, da. [Râde.] 

 

                                         **** 
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                   NOTE si Traducere: AG 

 

   (1) - Françoise Mouly   este un designer, 

redactor și editor născut la Paris și stabilit la 

New York. Este  cofondatoare, coeditoare și 

editoare a revistei de benzi desenate și grafică 

Raw (1980-1991), ca editor al Raw Books și Toon 

Books și, din 1993, ca editor de artă la The New 

Yorker. Mouly este căsătorită cu desenatorul Art 

Spiegelman și este mama scriitoarei Nadja 

Spiegelman. În calitate de editor și redactor, 

Mouly a avut o influență considerabilă asupra 

creșterii valorilor de producție în lumea benzilor 

desenate în limba engleză de la începutul anilor 

1980. Ea a jucat un rol în oferirea de piețe de 

desfacere pentru caricaturiști noi și străini și în 

promovarea benzilor desenate ca formă de artă 

serioasă și ca instrument educațional. Guvernul 

francez a decorat pe Mouly cu:  Cavaler al 

Ordinului Artelor și Literelor în 2001 și   Cavaler 

al Legiunii de Onoare în 2011. 

(2)  - David Freedberg este profesor de istoria 

artei și director al Academiei Italiene de Studii 

Avansate din America la Universitatea 

Columbia, Statele Unite ale Americii. De 

asemenea, a fost director al Institutului 

Warburg de la Universitatea din Londra din iulie 

2015 până în aprilie 2017.  


