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RESUMO: Edward Hopper e David Hockney são dois artistas de épocas distintas que 
produziram pinturas de interiores. Tendo esse tema como fio condutor, o presente artigo 
analisa a relação entre esse tipo de pintura e o contexto artístico de ambos, a fim de 
investigar, na trajetória deles, a correlação entre pintura de interiores com o olhar que se 
direciona àquilo que é próximo e familiar. 
 
Palavras-chave: David Hockney. Edward Hopper. Olhar ao redor. Pintura de interiores. 
 
 
ABSTRACT: Although Edward Hopper and David Hockney are from distinct periods in art, 
they both produced interior paintings. Taking that theme as a start point, this paper analyses 
the relation between that style of painting and the artistic context of both painters. The aim is 
to investigate, through the analysis of their careers, the connection between interior paintings 
and the exercise of looking at close and familiar things. 
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A pintura de interiores está presente em boa parte da história da arte ocidental e em 

muitos casos é possível identificar o olhar do pintor direcionado ao mundo ao seu 

redor. No século XVII, por exemplo, durante a Era de Ouro Holandesa, a pintura de 

interiores desenvolveu-se fortemente, sendo chamada à época de pintura de gênero. 

Diversos artistas se especializaram e se dedicaram a esse gênero pictórico, seja 

para retratar a aristocracia ascendente, pessoas comuns ou mendigos e miseráveis. 

Em todos os casos, nota-se o olhar do artista voltado para os objetos e ambientes 

onde se desenrola a vida cotidiana: retratam-se ações desimportantes do dia-a-dia, 

ambientes íntimos e utensílios de uso comum. Nas obras de um relevante artista 

dessa época, Johannes Vermeer (1632 – 1675), é possível notar a presença de 

objetos que podem ter pertencido à sua casa, como mapas e quadros repetidos em 

mais de uma pintura1, sinalizando um olhar direcionado às coisas próximas. 

A partir da arte moderna, com o rompimento da categorização e hierarquização dos 

gêneros pictóricos, artistas tornam-se livres para se dedicar a diversos temas, cuja 

escolha fica a critério da subjetividade, do contexto e do desenvolvimento artístico. É 

nesse sentido que, tanto na arte moderna quanto na arte contemporânea, a pintura 
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de interiores subsiste. No entanto, a cada época, os pintores que se dedicaram a 

esse tema tiveram de lidar com as questões pelas quais a arte passava, o que 

significa que, realizando esse tipo de pintura, reagiram e deram respostas ao 

contexto artístico em que viveram.  

Partindo do exposto acima, neste artigo são analisados os pintores Edward Hopper 

e David Hockney, artistas de períodos distintos e que se dedicaram à pintura de 

interiores, com o objetivo de investigar como esse tema se relaciona com a resposta 

que deram ao contexto da arte de suas épocas. 

Edward Hopper nasceu em Nyack, estado de Nova York, em 1882 e faleceu em 

1967. É comumente associado ao movimento da pintura realista dentro do contexto 

da arte moderna norte-americana. Já David Hockney nasceu em Bradford, 

Inglaterra, em 1937 e nos dias atuais segue produzindo firmemente. Começou a 

pintar seriamente por volta da década de 1960, quando o expressionismo abstrato 

norte-americano era a grande referência artística. Em algum momento de suas 

trajetórias, esses dois artistas realizaram pinturas de interiores. Tendo, portanto, 

esse tema como ponto de convergência, a seguir se analisará mais especificamente 

o contexto e o desenvolvimento de cada um. 

Edward Hopper (1882 – 1967) e a influência europeia 

O início do século XX nos Estados Unidos culminou numa série de revoluções de 

caráter nacionalista. Segundo Wayne Craven (2003), esse ufanismo relacionava-se 

em parte com a situação social e econômica dos EUA, que passava por um 

processo de transição. Desenvolvendo-se rapidamente e com a economia e a 

indústria em expansão, o país fortalecia seu sentimento de autoconfiança. A pintura 

e literatura participavam ativamente dessa efervescência atacando a tradicional 

classe alta Vitoriana, conservadora e tradicionalista, e forçavam uma reavaliação de 

seus valores. No contexto da pintura, a crítica era direcionada à arte acadêmica 

representada, entre outros, pela National Academy of Design, que visava à 

construção de obras que prezassem pela beleza e equilíbrio, e tinha como temas 

preferidos o ambiente aristocrático e naturezas-mortas tradicionais. Era alvo de 

crítica, ainda, a influência exercida pela arte europeia, e incentivava-se o 

desenvolvimento de uma arte norte-americana feita para norte-americanos.  
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Nessas circunstâncias, um movimento artístico denominado Realismo propôs uma 

ruptura dos paradigmas acadêmicos buscando um olhar voltado para a vida real. 

Pregava-se uma arte que refletisse o cotidiano dos EUA, que adotasse suas cores e 

representasse suas cidades, cultura e pessoas. Isso significava também incluir nas 

pinturas temas anteriormente indesejados: pintava-se prostitutas, pobreza e 

injustiças sociais - em geral, mazelas comumente associadas à existência em 

centros urbanos. Surge, assim, um enorme interesse na vida comum do dia-a-dia 

das grandes cidades, com foco em seus problemas sociais, arquitetura característica 

e em seus habitantes, especialmente nesse momento em que a população urbana 

norte-americana pela primeira vez superava em quantidade a população rural.  

O grupo de pintores The Eight2, encabeçado por Robert Henri (1865 – 1929), era 

formado majoritariamente por artistas realistas que se revoltaram contra a National 

Academy of Design. Henri defendia a liberdade artística dos pintores e a busca pela 

expressão pessoal, e foi contrário ao impressionismo que se desenvolveu nos EUA, 

classificando-o de insípido. Os membros do The Eight, apesar de não se 

constituírem como um grupo efetivo, tinham preferência por retratar o que acontecia 

nas ruas da cidade e advogavam por aquilo que academicamente era considerado 

feio e vulgar. Henri defendia “the American idea” (a ideia norte-americana, tradução 

nossa) e incentivava os artistas a desenvolverem uma arte característica de seu 

país. 

Edward Hopper foi aluno de Henri e teve muita influência de seus ensinamentos. 

Para o professor, mesmo com a busca por uma expressão artística norte-americana, 

não havia motivos para a negação do legado deixado pela arte europeia, e foi por 

sugestão dele que, em 1906, Hopper viajou a Paris para estudar os velhos mestres 

e os impressionistas. Essa viagem o marcaria profundamente. Encantado pela 

cidade, sua luz, costumes e pela arte francesa, o que posteriormente negaria, realiza 

pinturas de Paris influenciado pela paleta e pela temática impressionista. Numa carta 

direcionada à sua mãe, logo após seu retorno aos EUA, escreve: 

Paris é uma cidade bela e elegante, muito formal e doce ao paladar 
em relação à desordem crua de Nova York. Tudo parece ter sido 
planejado com o propósito de formar um todo harmonioso, que foi 
alcançado. (HOPPER apud LEVIN, 1980, p. 22, tradução nossa). 
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Durante a viagem produziu diversas pinturas com vistas da cidade e muitas dessas 

obras seriam posteriormente expostas em Nova York. Em 1908, por exemplo, 

influenciado pela exposição do The Eight, Hopper, juntamente com outros alunos de 

Henri, organiza uma exposição de artistas norte-americanos contemporâneos3. 

Apresenta três telas pintadas a óleo: Le Louvre et la Seine (1907), Le Pont des Arts 

(1907, Fig. 1) e Le parc du Saint Claude (1907), produzidas em Paris. O crítico de 

arte Gail Levin (1980, p. 26, tradução nossa) afirma que “sua decisão de expor 

apenas trabalhos produzidos na França é indicativa da importância que ele dava à 

sua experiência lá4”. Contudo, nesta exposição e em diversas outras que seguiriam, 

o trabalho de Hopper recebeu pouco ou nenhum comentário. 

 

Fig. 1 - Edward Hopper. Le Pont des Arts. Óleo sobre tela, 1907. 

A pressão por uma arte nacionalista incomodava o artista, que mais tarde afirmaria: 

“Eu acho que os pintores da American Scene5 caricaturavam a América. Eu sempre 

quis pintar eu mesmo. Os pintores franceses não falavam sobre a “Cena Francesa”, 

e nem os pintores ingleses sobre a “Cena Inglesa” (HOPPER apud LEVIN, 1980, p. 

8, tradução nossa)6. No entanto, sua insistência em continuar expondo e produzindo 

pinturas e gravuras a partir de desenhos feitos em Paris e o fato de nomear algumas 

de suas obras ocasionalmente com títulos em francês o faz ir contra os anseios da 

crítica. Durante todo o tempo em que continuou a expor obras com temática 

francesa seu trabalho foi quase sempre ignorado, inclusive durante sua primeira 

exposição individual no Whitney Studio Club em 1920 (Fig. 2).  
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Fig. 2 - Edward Hopper. Le Bistro or The Wine Shop. Óleo sobre tela, 1909. 

Nota-se que as críticas, ou a ausência delas, em relação às obras iniciais se devem 

especialmente ao fato de o artista, em meio ao levante nacionalista de seu país e à 

busca por uma arte nitidamente norte-americana, manter Paris como um tema 

recorrente em suas exposições. Em todo caso, apesar da influência que a França 

teve em sua carreira, a partir de 1910, e após três viagens à Europa, Hopper nunca 

mais viajaria ao exterior, e no futuro negaria a influência e a importância que Paris 

teve para ele. É possível observar que nos anos iniciais, nos quais seus temas 

desenvolvidos na maturidade ainda não haviam se estabelecido, Hopper sofreria 

forte rejeição da crítica norte-americana, e por muito tempo seus trabalhos não 

seriam vendidos, sequer comentados. 

David Hockney (1937) e a figuração 

Antes de se iniciar análise do contexto de David Hockney é importante que se 

levante uma ressalva. O fato de ser um pintor que mantém produção ativa nos dias 

atuais torna necessário que se delimite o momento de sua trajetória a ser analisado 

neste artigo, especialmente por se tratar de um artista com vasto e diversificado 

conjunto de obra. A análise desenvolvida a seguir dirá respeito, portanto, ao 

contexto dos trabalhos desenvolvidos ao longo da década de 60 até a metade da 

década de 70, e não se contemplará trabalhos recentes. 
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Enquanto Hopper lidava com a influência europeia em sua obra, o artista britânico 

David Hockney lidava com a norte-americana. Essa situação é sintomática da 

mudança de eixo da arte que, por volta da década de 50, se deslocou da Europa 

(Paris) para os Estados Unidos (Nova York). Em sua época de estudante no Royal 

College of Art, na Londres dos anos 60, os artistas mais influentes eram os 

expressionistas abstratos como Jackson Pollock e Willem de Kooning, e não havia 

espaço para a figuração. Em sua autobiografia Hockney se recorda de que fazer 

pintura figurativa naquele momento poderia sinalizar uma atitude anti-moderna e, 

portanto, tradicional. No entanto, ele mantinha forte interesse pela figura, e durante 

seu período como estudante teve de lidar com o desejo de realizar pinturas 

naturalistas.  

No início da década de 60, uma das soluções encontradas por Hockney para lidar 

com seu desejo foi a de inserir textos em suas telas, utilizando palavras no lugar das 

figuras (Fig. 3). Segundo ele, ainda lhe faltava coragem para enfrentar a questão da 

figuração: “E quando você coloca uma palavra numa pintura, ela tem de certo modo 

um efeito similar ao de uma figura; é um pouco de algo humano que se pode ler 

imediatamente; não é só tinta (HOCKNEY; STANGOS, 1984, p. 41, tradução 

nossa)7. 

 

Fig. 3 - David Hockney. We Two Boys Together Clinging. Óleo sobre madeira, 1961.  

Aos poucos, por volta de 1963, suas pinturas vão cedendo espaço à figuração. Volta 

a pintar a partir da vida real e também utiliza revistas, especialmente de nus 

masculinos, como referência para suas obras. Essas revistas eram originárias dos 
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Estados Unidos e contribuíram para a imagem que Hockney formaria daquele país. 

Sintetizando a sua percepção de como seria a vida na Califórnia (antes mesmo de 

sua primeira visita ao Estado), pinta Domestic Scene, Los Angeles (1963, Fig. 4), 

tendo como referência uma revista de nus masculinos e objetos de sua casa. 

 

Fig. 4 - David Hockney. Domestic Scene, Los Angeles. Óleo sobre tela, 1963. 

Para o artista, a vida na Califórnia significava liberdade, sexual inclusive, em 

comparação com a vida em Londres, de sociedade fechada e conservadora. A partir 

de sua primeira viagem aos Estados Unidos, em 1961, na qual visitou apenas Nova 

York, Hockney estabeleceria vínculos profundos com o país, e futuramente viria a 

passar longas temporadas nele. A respeito da pintura Domestic Scene, Los Angeles, 

afirma: “Apenas quando fui morar em Los Angeles seis meses depois que me dei 

conta de que minha pintura era muito parecida com a vida real” (HOCKNEY; 

STANGOS, 1984, p. 93, tradução nossa)8. Nesse sentido, a Califórnia correspondia 

à sua imaginação, e se tornaria o lugar escolhido para morar. 

No entanto, Hockney ainda viria a produzir trabalhos que, apesar de incluírem 

figuras, faziam comentários sobre a abstração, e é nesse momento que o estilo de 

pintar se torna o próprio tema de suas obras: “Acredito que até o momento poucas 

pessoas usaram essa ideia, de que você pode utilizar a grande diversidade que 
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existe e colocar tudo no seu trabalho. [...] Eu sou um artista eclético” (HOCKNEY; 

STANGOS, 1984, p. 129, tradução nossa)9.  

De fato classifica seus trabalhos de 1965, a natureza-morta A less realistic still life 

(1965), por exemplo, como os mais abstratos que já produziu. Hockney começa a 

explorar as possibilidades da pintura e percebe que pode utilizar qualquer coisa 

como referência para a criação (uma situação vivida, uma sensação, a literatura). 

Além da infinidade de referências, retiradas inclusive da própria história da arte, 

percebe que pode fazer uma colagem de estilos, e se dá conta de que não é um 

estilo único que garante a unidade da imagem. Esse reconhecimento de sua 

liberdade enquanto artista tornaria possível, futuramente, que aceitasse seu 

interesse em trabalhar com figuração. 

Olhar ao redor: a pintura de interiores 

Tanto Hopper quanto Hockney precisaram lidar com as questões que suas pinturas 

e o contexto artístico empunham a eles. O primeiro precisava romper com a 

influência que a estética francesa exercia sobre sua obra, e embora também 

pintasse paisagens norte-americanas, insistia em expor trabalhos produzidos em 

Paris, revelando o valor que dava à sua experiência por lá. Levin (1980) afirma que 

apenas em 1924 Hopper romperia definitivamente com a influência francesa, 

passando a pintar temas decididamente norte-americanos. De fato, sua valorização 

enquanto pintor só se deu quando expôs uma série de aquarelas que retratavam 

telhados de casas vitorianas e paisagens da cidade de Gloucester (EUA). A 

exposição ocorreu em 1923, no Brooklyn Museum, e trouxe enorme reconhecimento 

ao artista. Os anseios da crítica por uma arte que refletisse a vida dos EUA 

encontrou respaldo em suas obras, ao mesmo tempo em que Hopper cada vez mais 

se aproximava de seus temas de interesse e que viriam a caracterizar suas pinturas 

da maturidade. A respeito da exposição, Levin (1980, p. 37, tradução nossa) destaca 

o que a crítica Helen Appleton Read escreveu no Brooklyn Daily Eagle: “[...] um 

exemplo ‘do que pode ser feito com o mais caseiro dos temas quando se possui o 

olho que vê’”10. 

Quanto a Hockney, seu interesse em produzir pinturas figurativas teve de passar por 

um processo de descoberta e reconhecimento de sua liberdade enquanto pintor. Em 
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1963 é possível perceber manifestações de uma figuração em sua pintura, 

intercalada com obras que fazem comentários sobre a abstração. No entanto, é 

apenas por volta de 1966, já morando na Califórnia, que consegue de fato 

concretizar seu interesse em pintar figuras e objetos de modo mais naturalista, sem 

receio de ser considerado um pintor tradicional.  

É nesse contexto de transição que ambos os artistas produzem, entre outros, 

pinturas de interiores, tema que surge aliado a um olhar direcionado ao mundo 

próximo e familiar. Um exemplo disso está na referência direta que fizeram às 

cidades em que residiam, reflexo do exercício de observar o ambiente que os 

rodeava. 

Hopper morava em Nova York e é possível perceber a importância que a cidade 

teve para sua obra, uma vez que se refere a ela em diversas pinturas, seja pelo 

título ou por sua clara representação. Boa parte de seus ambientes internos reflete a 

vida característica de centros urbanos: são quartos, escritórios, lobbies de hotéis, 

salas de teatro, salas de cinema e restaurantes. Desse modo, mesmo nos interiores 

a cidade se manifesta, seja pela visão vouyerística do espectador que invade um 

ambiente íntimo por meio da observação das janelas dos prédios (caso de Room in 

New York, de 1932, por exemplo), seja pelos numerosos e grandes edifícios, de 

arquitetura típica, vistos a partir de um ambiente interno ou pela representação de 

ambientes públicos e espaços sociais. 

Na obra Room in Brooklyn (1932, Fig. 5) uma mulher senta diante da janela e sua 

figura solitária se contrapõe à massa opressora formada pelos incontáveis prédios 

da cidade. Nessa obra, como em diversos outros trabalhos, é possível identificar 

uma estética norte-americana representativa do olhar do artista, agora direcionado à 

cidade ao seu redor. De fato a vida no contexto urbano se tornaria um dos temas 

mais explorados por Hopper, embora sua pintura ultrapasse a contingência 

geográfica e se expanda numa referência à condição existencial do homem 

moderno. Ainda assim, a referência às cidades não impediria que muitos críticos 

reduzissem sua obra a uma representação limitada apenas à vida nos Estados 

Unidos, o que contrariava o artista e cuja reação viria na assertiva de que seu 

interesse não era o de pintar cenas norte-americanas, mas pintar a si mesmo.  
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Fig. 5 - Edward Hopper. Room in Brooklyn. Óleo sobre tela, 1932. 

Já no caso de Hockney, a pintura de interiores está intimamente relacionada com 

sua vida na Califórnia, pois apenas quando se mudou para lá, em 1964, em busca 

do estilo de vida que imaginava existir, é que passou a produzir pinturas que se 

referiam a locais e pessoas conhecidas: uma piscina que realmente existia, uma 

casa que frequentava ou amigos próximos. O artista recorda que essa ação de se 

referir a algo tão específico nunca havia acontecido em Londres, cidade onde morou 

por algum tempo. Esse movimento afastou-o das referências literárias e da pura 

imaginação no momento de produzir uma pintura, direcionando seu olhar àquilo que 

existia na sua frente (ou que, no mínimo, poderia ser fotografado por ele). “Em Los 

Angeles eu de fato comecei a pintar a cidade ao meu redor [...]. Isso levou a retratos 

muitos mais naturalistas no futuro [...]” (HOCKNEY; STANGOS. 1984, p. 104, 

tradução nossa)11. 

No caso dos interiores, passou a retratar amigos próximos, dentre eles artistas, 

escritores e colecionadores de arte. Seus retratos duplos são representativos desse 

tipo de pintura, em que duas figuras, geralmente um casal, são retratadas em algum 

ambiente de suas próprias casas, como no caso de Christopher Isherwood and Don 

Bachardy (1968, Fig. 6). Nesta obra, o casal posou por várias sessões para o artista 

que, além de pintá-los por meio da observação, realizou diversos desenhos, 
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fotografias e estudos das características e feições de ambos. Hockney almejava, 

com isso, pintar uma relação. Recorda-se de que a pose das figuras foi decidida a 

partir de suas reações quando o artista pedia para que relaxassem: Isherwood 

cruzava as pernas e olhava para Bachardy, e este, por outro lado, nunca retribuía o 

olhar, fixando-o no pintor. 

 

Fig. 6 - David Hockney. Christopher Isherwood and Don Bachardy. Acrílica sobre tela, 1968. 

Hopper e Hockney submetem, ainda, suas pinturas a uma simplificação. O primeiro 

elimina o excesso de informações e seleciona apenas o que contribui para a 

construção formal e dramática da imagem. Isso se deve em parte ao seu trabalho 

com gravura, por meio do qual desenvolveu a capacidade de compor uma pintura 

sem a necessidade de estruturá-la de modo totalmente semelhante à realidade.  

Hockney também seleciona aquilo que lhe interessa e que contribui para a 

construção da pintura. No caso de Christopher Isherwood and Don Bachardy, por 

exemplo, a quantidade de livros dispostas diante de cada figura foi decidida por 

motivos relacionados estritamente com a composição da imagem, o que não 

impediu que diversas pessoas conferissem interpretação de cunho psicológico à 

obra. No caso dos dois artistas, portanto, o olhar que se direciona ao mundo exerce 

a função também de selecionar aquilo que irá fazer parte da construção da imagem, 

num exercício de busca por objetos, pessoas e ambientes que contribuirão para o 

resultado final da obra. 
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Além disso, o fato de a pintura de interiores de ambos ter estreita relação com aquilo 

que pode ser observado a partir da experiência levou-os a conceder especial 

atenção a aspectos pictóricos envolvidos na construção da figura e do ambiente, 

como por exemplo a questão da iluminação. A luz seria explorada em profundidade 

por Hopper com o objetivo de conferir dramaticidade à imagem sem, no entanto, 

explicitar uma narrativa clara. As luzes do dia se tornam inclusive tema para sua 

obra, e diversos trabalhos se referem à iluminação de horários precisos, como pôr-

do-sol, alvorada, sol do meio dia etc. Explora também as possibilidades da luz 

artificial originária de luminária elétrica para compor os ambientes noturnos (como 

nas cenas de escritórios em que se recordava de observar, da janela do trem à 

noite, as luzes acesas das salas dos prédios comerciais).  

A obra Morning in a city (1944, Fig. 7), por exemplo, refere-se à luz do amanhecer. 

Nesse interior de tons azulados, uma mulher nua olha o nascer do sol através da 

janela localizada num quarto, e assim como na obra Room in Brooklyn, a vista que 

temos do exterior não oferece respiro ao espectador, uma vez que os prédios da 

cidade bloqueiam nossa visão para algo além. A luz pálida e delicada do dia que 

amanhece, no entanto, não parece ser suficiente para despertar a figura, que 

permanece silenciosamente estática perdida em pensamentos ou, quem sabe, 

perdida de si mesma.  

 

Fig. 7 - Edward Hopper. Morning in a city. Oleo sobre tela, 1944. 
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O interesse de Hopper pela luz, especialmente aquela que advém de janelas e 

portas abertas, o levaria a produzir interiores sem nenhuma figura ou até mesmo 

sem nenhum objeto, nos quais a única protagonista é a claridade do sol que invade 

o ambiente (caso de Room by the sea, de 1951 e de Sun in an empty room, de 

1963). 

No caso de Hockney, os interiores estão intrinsecamente ligados à atenção que viria 

a ter no estudo da iluminação. Na obra The room, Tarzana (1967), afirma que pela 

primeira vez se viu interessado em explorar a luz e sombra, interesse que viria a se 

intensificar nos trabalhos seguintes e que contribuiria para uma estética ainda mais 

naturalista. A respeito do seu fascínio com a iluminação, comenta:  

Antes, eu não me preocuparia com coisas desse tipo [...].  
[...] e nos retratos seguintes passo a tomar muito cuidado em relação 
à luz, começo a notar onde as fontes de luz se localizam. E tudo isso 
levou a numa maneira cada vez mais tradicional de pintar uma 
imagem. Acredito que tenha sido isso, em certo sentido, que me 
levou depois a um naturalismo excessivo (HOCKNEY; STANGOS, 
1984, p. 124, tradução nossa)12. 

 

Na obra Mr and Mrs Clark and Percy (1970-1, Fig. 8) o casal Ossie Clark e Celia 

Birtwell é retratado quase em escala real, de costas para uma janela. Hockney optou 

por posicioná-los no quarto da casa por gostar da iluminação do ambiente, mas o 

fato de as figuras estarem na contraluz trouxe problemas devido à dificuldade de 

encontrar equilíbrio entre o forte brilho que vinha da janela e as sombras no interior.  

A preocupação que o artista passou a ter com a iluminação coincidiu também 

diretamente com sua necessidade de olhar os objetos e pessoas utilizados como 

modelos. Luz e sombra referem-se diretamente à questão da tonalidade, e Hockney 

afirma que para lidar com o tom da imagem precisava olhar fixamente e estar diante 

da referência a ser pintada. É nesse sentido que, lidando com a luz e com a sombra, 

seus interiores passam a ficar cada vez mais naturalistas, reflexo de seu 

envolvimento cada vez maior com a figuração e com a pintura de observação. 
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Fig. 8 - David Hockney. Mr and Mrs Clark and Percy. Acrílica sobre tela, 1970-1. 

Desse modo, a partir do exposto acima, o presente artigo pretendeu mostrar como 

Hopper e Hockney, em momentos específicos de suas trajetórias, se voltaram para a 

pintura de interiores, e que esse movimento coincidiu com o direcionamento do olhar 

aos objetos, ambientes e pessoas próximas e conhecidas. Em ambos os casos, 

observa-se que passaram a se referir a locais específicos, especialmente as cidades 

em que moravam, incluindo em suas pinturas aquilo que lhes era íntimo e familiar. A 

relação entre observação direta de referências a serem pintadas levou ainda a 

preocupações com questões como luz, sombra e composição da imagem. É nesse 

sentindo, portanto, que se percebe que a pintura de interiores em ambos coincidiu 

com o movimento de observação do mundo próximo, ou seja, com a observação 

daquilo que se encontrava ao redor.  

 
 
NOTAS 
                                                           
1 A respeito da pintura A mulher ao virginal com homem (1665), de Vermeer, Slive (1998, p. 151) diz: “O espelho, 
a jarra, a faiança e a cadeira de encosto quase quadrado aparecem em outros trabalhos de Vermeer. Um mesmo 
mapa pode ser visto em outros trabalhos seus [...]. Estes acessórios devem ter estado entre os pertences 
domésticos do artista”. 
2 Segundo Craven (2003), o grupo The Eight realizou apenas uma exposição conjunta em 1908, na Macbeth 
Gallery, em Nova York. No entanto, não formavam um movimento artístico unificado e sua apresentação 
enquanto grupo só se deu nessa única exposição como reação aos paradigmas da National Academy. 
Participaram da exposição: Robert Henri, John Sloan, William Glackens, Ernest Lawson, George Luks, Everett 
Shin, Arthur Davies e Maurice Prendergast. 
3 “Exhibition of Paintings and Drawings by Contemporary American Artists” (LEVIN, 1980, p. 26). 
4 No original: “His decision to show only work done in France is indicative of the importance he placed on his 
experience there”. 
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5 A American Scene foi um movimento artístico dos EUA que, entre as décadas de 1920-50, pregava uma pintura 

regionalista e naturalista. Os críticos insistiam em associar Hopper a esse movimento, o que o incomodava. 
6 No original: “[...] I think the American Scene painters caricatured America. I always wanted to do myself. The 
French painters didn’t talk about the ‘French Scene’, or the English painters about the ‘English Scene’”. 
7 No original: “And when you put a word on a painting, it has a similar effect in a way to a figure; it’s a little bit of 
human thing that you immediately read; it’s not just paint”. 
8 No original: “It was only when I went to live in Los Angeles six months later that I realized my picture was quite 
close to life”. 
9 No original: “I think up to now very few people have used this idea, that you can take from the great diversity 
there’s been and put it all on your work. […] I am an eclectic artist”. 
10 No original: “[...] an example of ‘what can be done with the homeliest subject if only one possesses the seeing 
eye’”. 
11 No original: “In Los Angeles I actually began to paint the city around me [...]. This led up to much more 

naturalistic portraits later […]”. 
12 No original: “Before, I wouldn’t have bothered to think of things like that [...]”. E “[…] then in the later portraits 

I’m very careful about the light, I begin to realize where the sources are. And it all became a more and more 
traditional way of painting a picture. I think It was this, in a way, that led later on to almost excessive naturalism”. 
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