
Kunstochtend door Henk Roos 17 april 

 ‘Hockney – Van Gogh: The Joy of nature’ 

  

De laatste museumlezing van dit seizoen staat in het teken van de lente. De Engelse 

kunstenaar David Hockney is namelijk dol op de lente, en dat zullen we weten ook. Want in 

het Van Gogh Museum is van 1 maart tot 26 mei de dubbeltentoonstelling te zien van David 

Hockney en Vincent van Gogh. De monumentale Yorkshire-landscapes van Hockney staan 

centraal in de tentoonstelling. In totaal zijn zo’n 120 werken te zien, waaronder hoogtepunten 

als het imposante The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire (2011) uit het Centre 

Pompidou. Dit schilderij is bijna 10 meter breed! 

Het werk van Hockney wordt in verband 

gebracht met de schilderijen van Vincent.  

Zo ervaar je hun gebruik van felle kleuren, 

het experimenteren met perspectief en hun 

beider fascinatie voor de natuur.  

De expositie heeft niet voor niets de titel  

‘The Joy of nature’ meegekregen.  

 In de Yorkshire-periode experimenteerde 

Hockney voor het eerst met zijn iPad en 

maakte hij sprankelende landschappen op 

het apparaat. Een twintigtal van deze 

iPad-tekeningen zullen op fors formaat 

getoond worden in de tentoonstelling. 

Hiernaast wordt aandacht besteed aan 

Hockneys schetsboekjes en zijn er losse 

bladen te zien die onmiskenbaar 

aanleunen tegen Van Goghs tekenstijl. 

Henk Roos gaat in zijn lezing ook in op 

Hockney’s vroegere werk (popart) en aan zijn curieuze theorie over “de geheime technieken 

van de oude meesters”… 

Hockney zelf verblijft in dit voorjaar in zijn huis in Normandië, om opnieuw de komst van de 

lente te schilderen. De 81-jarige schilder peinst er niet over om te stoppen: “Ik heb nog veel 

te doen!“   

‘De wereld is kleurrijk en prachtig, vind ik. De natuur is geweldig. Van Gogh aanbad de 

natuur. Van Gogh was niet alleen maar ongelukkig, kijk maar naar zijn werk. Er zijn altijd 

dingen die je depressief kunnen maken, maar we moeten vrolijk naar de wereld kijken.' - 

David Hockney 

  

Locatie lezingen:  

Bibliotheek Gooi en meer,  

Wilhelminaplantsoen 18, 1404 JB, Bussum.  

Tijd: van 10.30 uur tot 12.30 uur. 

Entree: € 4,00 voor ASGM leden (op vertoon van ledenpas), niet leden betalen € 6,00. 

Koffie is verkrijgbaar uit de automaat vóór aanvang van de lezing (€ 0,50).  

 

 


