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Introdução

Como muitos artistas da sua geração, Hodgkin fez seus 
primeiros gráficos nos anos 1960 em parte devido a 
pressão comercial — mas também na esperança de 
encontrar um meio de compensar o que ele descreveu 
como a ‘penosa lentidão’1 de produção como pintor. As 
pinturas de Hodgkin são essencialmente intuitivas e não reprodução; a direção de suas gravuras tende à utilização

de processos que permitam o emprego de marcas 
autográficas relacionadas com o meio (médium) e que 
asseguram a vida das suas gravuras independentemente 
das suas pinturas.

Levou artistas, cujo trabalho não se presta a confiar 
demasiadamente no estampador, a fornecer-lhe 
trabalhos completamente formados por outros meios.’5 
Hodgkin cada vez mais inclina-se a esse ponto de vista 
das limitações, de um processo essencialmente de

geralmente são o reverso daquelas encontradas em suas 
pinturas. Ao contrário das pinturas, as gravuras contêm 
poucas revisões — ‘nada de primeiro, segundo, terceiro 
ou quarto estágio’ — mas na série In the Museum of 
Modem Art (No Museu de Arte Moderna) 1979, guache 
negro é usado para transformar imagens da mesma 
placa, para sugerir a intensidade da sombra e a passagem 
do tempo. Pares de gravuras de placas idênticas são 
radicalmente transformadas por entintamento à mão — 
como em Cardo’s Bar (Black) e (Red) (Bar de Cardo, 
Negro e Vermelho), Moonlight (Luar) e Black Moonlight 
(Luar Negro), Bleeding (Sangrando) e Mourning (Luto). 
O desenvolvimento dessas versões alternativas aparenta 
prolongar e estender a interpretação da imagem, 
oferecendo leituras paralelas como se houvesse mudança 
de ponto de vista na narrativa ou de estado de espírito ou 
de voz. O uso de imagens gêmeas não é exclusivo à obra 
gráfica de Hodgkin — existem vários exemplos da 
mesma tendência à duplicação na sua pintura, 
notadamente na produção de Indian Leaves (Folhas 
Indianas), quinze pares de imagens em papel pintadas 
em Almadabad em 1980. Mas a gravura lhe ofereceu a 
oportunidade de explorar essa tendência — a metade das 
gravuras na presente exposição formam pares—como 
para separar e revelar as ‘totalidades ocultas’ que estão 
escondidas na essência concentrada de uma pintura.
Essa sugestão de múltiplas vozes, de narrativas 
mutáveis, também convém ao interesse de Hodgkin em 
enfatizar a diferença entre a gravura e a pintura. ‘Por fim 
decidi conscientemente aceitar o fato de que a gravura é, 
ou certamente pode ser, a impressão permanente, 
multiplicada, de algo que pode ser tão passageiro ou 
evanescente quanto se pode ser—o que numa pintura 
não seria possível, seria muito frágil, muito delicado, 
muito momentâneo. Gosto que transpareça a leveza do 
meio tanto quanto possível... Quero que as gravuras 
sejam tão espontâneas, abertas e emocionantes quanto 
possível — em parte porque as pinturas são tão o oposto.’

visualizar a imagem acabada enquanto trabalha na 
placa fazendo marcas em reverso em negro numa placa 
cinzenta: ‘é diferente da pintura, onde a experiência 
torna possível fazer tudo sabendo imediatamente o que 
representa.’ E compreensível sugerir que a sua 
preferência por monocromo deriva da imagem produzida 
nesses estágios iniciais do processo da gravura. ‘A versão 
em monocromo é mais próxima daquilo que eu estava 
fazendo porque é mais próxima do que o que eu estava 
vendo na placa com a tinta litográfica.’

programáticas, em todos os sentidos feitas à mão, 
resultantes de uma ‘desesperada improvisação’ no 
sentido de realizar a imagem que reproduz e contém a 
emoção e a sensação de um determinado momento. Cada 
quadro de Hodgkin passa por muitas fases; camadas 
sucessivas de tinta são cobertas ou obliteradas para 
chegar à imagem final. Como John McEwen observou, ‘a 
camada final, embora leve, incorpora tudo o que a 
precedeu. Vestígios não de pintura de fundo, mas de 
imagens escondidas avivam as bordas e os claros dessas 
imagens finais. Muitas pinturas de Hodgkin têm essa 
densidade peculiar e dão a impressão de muitos quadros 
em um só.’2

Hodgkin começou a entalhar em 1973-74 e fez duas 
gravuras a verniz-mole, que embora não tenham ficado 
satisfatoriamente a seu gosto, anunciaram 
possibilidades empolgantes de trabalhar com liberdade, 
de fazer o que bem entendesse. ‘Gravura a verniz-mole é o 
meio mais imediato possível — muito mais imediato do 
que desenho ou pintura, porque consiste justamente de 
placa coberta de gordura que pode ser facilmente 
removida ou trabalhada, quase infalivelmente com 
facilidade.’ Nick, publicada em 1977, na opinião de 
Hodgkin foi a sua primeira gravura amadurecida. E 
também o trabalho que demonstra as possibilidades de 
um relacionamento mais flexível e menos inibido com o 
estampador. Maurice Payne, tendo recentemente 
terminado a série Blue GuitariGuitarra Azul) de David 
Hockney, e ‘tendo trabalhado com David durante um 
longo período de tempo, aceitou com simpatia o tipo de 
marcas que eu estava fazendo, de modo que eu pude 
modificar a gravura radicalmente enquanto estava 
sendo feita e a placa foi cortada e elementos novos foram 
acrescentados à imagem, algum impressos e outros 
entintados à mão... o que me fez realizar as suas infinitas 
possibilidades.’

A gravura David’s Pool (A Piscina de David), reproduzida 
no cartaz desta exposição é descrita por Hodgkin como 
sendo ‘uma das minhas melhores gravuras, porque todas 
as minhas percepções de como utilizar o meio (médium) 
são reveladas com a maior clareza.’ Impressa de uma 
placa por Aldo Crommenlynck em Paris e entintada à 
mão vários anos depois por Cinda Sparling, utilizando 
tinta azul de caneta, a gravura mostra a piscina de David 
Hockney em Los Angeles: ‘O azul é a água e vê-se a 
piscina estendida como um tapete. O que se pode ver são 
sombras de árvores e nuvens passageiras refletidas na 
água.’ O tema é um paralelo muito próximo das 
preocupações refletidas nas suas pinturas — a evocação 
de uma presença pessoal através do ambiente criado pela 
pessoa com a qual está identificado intimamente. Mas 
essa imagem apresenta a perfeita consumação das 
diversas qualidades realizadas por Hodgkin na gravura 
— a fusão da gravura a verniz-mole, água-tinta e 
entintamento à mão, criando uma imagem que é ao 
mesmo tempo plana e velada, sugerindo camadas de 
substâncias e superfície e realizando um objeto que 
possui ao mesmo tempo todas as qualidades de 
espontaneidade e evanescência desejadas cada vez mais 
pela arte da gravura.

Esse tipo de pintura de revisão e de acréscimo não é muito 
propício para o processo gráfico, como escreveu Richard 
Morphet na sua introdução ao catálogo da exposição da 
Tate Gallery: ‘as diferenças entre as técnicas da pintura e 
da gravura criam problemas centralizados na maneira 
como a imagem emerge. Quando Hodgkin começa a 
pintar, ele não tem a menor ideia do aspecto da imagem 
que pretende pintar. A natureza da imagem final, 
pictoricamente falando, é desconhecida meses ou mesmo 
anos depois de trabalhar nela... não é uma imagem que 
guia Hodgkin, mas a experiência original em toda a sua 
complexidade, o que justifica e governa a pintura assim 
originada.’3

Na gravura, ao contrário, ‘o meio exige que Hodgkin 
tenha na mente em essência, desde o começo, uma 
imagem.’4 O meio de realizar essa imagem exige 
processos que são indireta ou artificialmente atenuados, 
envolvendo a ansiedade e o constrangimento que para 
um artista do temperamento de Hodgkin resultam de 
trabalhar por meio de outras pessoas. O relacionamento 
com o artífice com quem ele trabalha, a busca de um 
veículo que lhe permita de maneira relativa trabalhar 
diretamente, a fim de diminuir o espaço entre a criação 
da imagem e a sua forma final, têm sido decisivos no 
amadurecimento da obra gráfica de Hodgkin—das 
gravuras que são objeto desta exposição.

Nick foi também a primeira experiência de Hodgkin na 
utilização de entintamento à mão, aplicado como parte 
integrante do processo gráfico. Esse uso de acréscimos à 
mão instila vida excepcional em cada objeto, enquanto 
são absorvidos com considerável subtileza pela natureza 
do processo de reprodução de estampas. Na presente 
seleção, todas as gravuras, com exceção de quatro, foram 
produzidas dessa maneira. Em quase todos os casos os 
acréscimos foram feitos por outra pessoa (durante muitos 
anos Hodgkin trabalhou com a mesma assistente, Cinda 
Sparling) desse modo a natureza excepcional de cada 
marca é impessoal. Cinda Sparling não precisa imitar as 
marcas de Hodgkin, mas deve interpretá-las segundo a 
sua orientação ‘a fim de reformular o objeto original’, pelo 
uso de gestos repetidos. Como Richard Morphet 
observou, Hodgkin ‘não procurou um copista, mas 
alguém capaz de compreender o sentido e a função de 
cada marca feita à mão, de modo a torná-la vivida em 
cada caso. A medida que o entendimento entre Hodgkin e 
Sparling crescia ele pôde trabalhar progressivamente 
com ela numa combinação única e em completo controle. 
Para ele essa colaboração foi como se tivesse um 
elemento adicional à sua disposição.’6

Teresa Gleadowe

Tradução de RaquelBraune
O contraste entre pinturas e gravuras é evidente no 
tamanho grande de muitas gravuras em comparação 
com as pinturas dos mesmos temas e notadamente do 
espaço utilizável nos dois meios. Na pintura a 
preocupação contínua de Hodgkin é com o ‘ilusionismo 
atrás da moldura, com a profundidade pictórica mais 
convencional’ enquanto que ‘na gravura não é possível 
movimentar-se senão de lado a lado ou de cima para 
baixo. Só se pode mover na superfície o que é, penso eu, 
uma das razões pelas quais as minhas gravuras 
cresceram em tamanho.’ Assim a tendência é de estender 
e expandir em direção à exploração da leveza e 
transparência do meio (médium) em contraste com a 
densidade das pinturas.

Desta seleção constam duas serigrafias que não foram 
exibidas na Tate Gallery, mas foram incluidas aqui em 
parte por causa do colorido brilhante e também com o 
objetivo de comparação com as gravuras, água-tintas e 
litografias que formam a parte mais importante da obra 
gráfica de Hodgkin. Lotus 1980 e TropicFruit 1981 
(Fruta Tropical) são exemplos de gráficos derivados de 
pinturas. Esses gráficos foram criticados por PatGilmour 
que os considera ‘derivados de uma visão ultrapassada de 
um veículo propagado nos anos 60. Nesse período 
desenvolveu-se um processo de trabalho ideal para a 
geração de artistas pop, que usavam imagens prontas, ou 
de artistas interessados na possibilidade técnica de obter 
através da máquina uma perfeição planejada rígida.

1 Howard Hodgkin, conversa com o autor, abril 1987; todas as outras 
citações são da mesma fonte.

2 Introdução de Howard Hodgkin: Forty Paintings 1973-84, 
publicada pela Whitechapel Art Gallery por ocasião da exposição 
organizada pelo Conselho Britânico para a Bienal de Veneza, pág. 9.A predominância do monocromo é notável nas recentes 

gravuras de Hodgkin — em contraste surpreendente com 
a riqueza de colorido que caracteriza a sua pintura. Entre 
as imagens gêmeas, a sua preferência é quase sem 
exceção pela versão em monocromo que aparenta refletir 
sua preocupação em definir em têrmos físicos, a 
linguagem precisa através da qual são expressas as 
imagens impressas. Ele descreveu as dificuldades em

3 Introdução de Howard Hodgkin, prints 1977 to 1983, Tate Gallery 
1985, pág. 11.

4 Idem, pág. 12.
O entintamento à mão também proporcionou a Hodgkin 
a oportunidade de desenvolver seu interesse em leveza, 
transparência, espontaneidade — qualidades que

5 ThePrintCollector’sNewsletter, março-abril 1981, pág. 4.

6 Obra citada, Tate Gallery 1985, pág. 14.



Introduction

machine perfection possible through the technique. It 
has led artists whose work is not so suitable, however, 
to rely too heavily on the printer, supplying him with 
fully formed works in other media to interpret.’5 
Hodgkin himself inclines increasingly towards this 
view of the limitations of an essentially reproductive 
process; the direction of his printed work has been 
towards processes which allow the use of autographic 
marks directly related to the médium and which assert 
the independent life of his printed, as distinct from his 
painted, pictures.

Like many artists of his generation, Hodgkin made his 
first prints in the 60s, partly in response to commercial 
pressure - but also in the hope that he might find a way 
of compensating for what he has described as the 
‘painful slowness’1 of his production as a painter. 
Hodgkin’s paintings are essentially intuitive rather 
than programmatic, in every sense hand made, 
proceeding by a ‘desperate improvisation’ towards the 
realization of an image which memorializes and 
encapsulates the emotion and feeling of a particular 
moment. Each Hodgkin painting passes through many 
states, successive layers of paint being masked or 
obliterated towards the condensation of the final image. 
Thus, as John McEwen has observed, ‘the final coats, 
though lightly of the moment, incorporate all that has 
preceded them. Glints, not of underpainting but of 
buried entireties, enliven the edges and gaps of these 
final images. Many a Hodgkin picture thus has the 
peculiar density of being several in one.’2

on a grey plate: ‘it’s different from painting, where 
experience makes it possible to do all sorts of things 
knowing immediately what they are.’ It is tempting to 
suggest that his preference for monochrome derives 
from the image achieved in these early stages of the 
printmaking process. ‘The monochrome version is closer 
to what I was actually doing because it’s closer to what I 
saw when working on the plate with lithographic ink.’

the paintings, the prints include few revisions - ‘no 
first, second, third and fourth states’ - but in the series 
In the Museurn of Modem Art 1979, black gouache is 
used to transform images from the same plate, to 
suggest deepening shadow and the passage of time. 
Elsewhere pairs of prints from identical plates are 
radically transformed by hand painting - as in Cardo’s 
Bar (Black) and (Red), Moonlight and Black Moonlight, 
Blood and Sand, Bleeding and Mourning. The 
development of these alternative versions appears to 
draw out and extend the interpretation of the image, 
offering parallel readings, as it were a change in 
narrative viewpoint or of mood or voice. The use of 
paired images is not unique to Hodgkin’s printed oeuvre 
- there are several examples of a similar tendency 
towards duplication in his paintings, most notably in 
the production of the Indian Leaves, fifteen pairs of 
images on paper painted in Ahmadabad in 1980. But 
the printed médium has offered him the opportunity to 
exploit this tendency - in the present exhibition half 
the prints form pairs - as it were to separate and 
disclose those ‘buried entireties’ which are submerged 
within the concentrated substance of a finished 
painting. This suggestion of multiple voices, of shifting 
narratives, also serves Hodgkin’s interest in 
emphasizing the difference between the printed and the 
painted médium. ‘I decided in the end quite consciously 
that I would totally accept the fact that prints were, or 
certainly could be, the permanent impression, 
multiplied, of something that could be as fleeting and 
evanescent as you like - the sort of thing that in a 
painting I would feel couldn’t stand up, was too frail, too 
delicate, too momentary. I like the slightness of the 
médium to show as much as possible . . . and I want 
them to be as spontaneous and as open and as emotional 
as they can be - partly because my paintings are so 
much the opposite.’

David’s Pool, the print which provides the pôster image 
for this exhibition, is described by Hodgkin as 
‘unequivocally one of my very best prints, because all 
my feelings about how to use the médium come out with 
the greatest clarity.’ Printed from just one plate by Aldo 
Crommenlynck in Paris and hand coloured several 
years later by Cinda Sparling, using blue fountain pen 
ink, the print shows David Hockney’s pool in Los 
Angeles. ‘The blue is the water and you can see the pool 
laid out like a carpet. What you see is shadows of trees 
and passing clouds reflected in the water.’ The subject 
matter closely parallels the preoccupations of his 
paintings — the evocation of a personal presence 
through the environment which that person has created 
and with which he is most intimately identified. But 
this image presents a perfect consummation of the 
distinct qualities Hodgkin has achieved in the printed 
médium - the fusion of softground etching, aquatint 
and hand colouring to create an image which is at once 
flat and veiled to suggest a layering of substance and 
surface, a realized object which yet has all those 
qualities of immediacy and evanescence to which the 
printed work increasingly aspires.

Hodgkin’s introduction to intaglio carne in 1973-74 
resulting in two softground etchings which, while he 
did not consider them entirely satisfactory, signalled 
the thrilling possibilities of a way of working which at 
last made him feel free to do whatever he wanted. 
‘Softground etching is about the most immediate 
médium imaginable - more immediate than drawing or 
painting, because it is just the plate covered with grease 
which can be easily removed or worked into, with 
almost fatal facility.’ Nick, published in 1977, is 
described by Hodgkin as his first mature print. It was 
also the work which demonstrated the possibilities of a 
more flexible and less inhibited relationship with the 
printer. Maurice Payne had recently finished work on 
Hockney’s Blue Guitar series: ‘having worked with 
David for such a long time, he was somehow 
sympathetic to the kind of marks I was making. So I 
was able to change that print quite radically while it 
was being made. The plate was cut down, and new 
elements were added to the image, some printed and 
others hand coloured . . . it made me realize that there 
were infinite possibilities.’

This painterly process of revision and slow accretion is 
particularly ill fitted to the procedures of the 
printmaking studio. As Richard Morphet has noted in 
his introduction to the Tate exhibition catalogue, ‘the 
differences between the techniques of painting and of 
printmaking pose problems centred on the way the 
image emerges. When Hodgkin begins a painting he 
does not have in his mind even the general appearance 
of the image he intends to paint. The nature of the final 
image in a painting may, indeed, still be unknown after 
months or even years of working on it. . . it is not an 
image which guides Hodgkin, but the original 
experience in all its complexity; this justifies and rules 
the resulting painting.’3 Teresa Gleadowe

In printmaking, by contrast, ‘the médium requires 
Hodgkin to have an image, in its essentials, in his head 
from the start.’4 Movement towards the achievement of 
this image involves procedures which are indirect and 
artificially attenuated, involving also the anxiety and 
self-consciousness which, for an artist of Hodgkin’s 
disposition, arise when working through other hands. 
The relationship with the craftsmen with whom he 
works, the search for a médium which would allow him 
to work relatively directly, to narrow the gap between 
the making of the image and its final form, have all 
been crucial in the achievement of Hodgkin’s mature 
work as a printmaker - the prints which form the 
subject of this exhibition.

Nick was also Hodgkin’s first experiment with the 
editioned use of hand colouring, applied as an integral 
part of the printing process. This use of hand additions 
breathes a unique life into each object, but is yet 
absorbed with considerable cunning into the replicated 
nature of the printmaking process. Of the prints in the 
present selection, all but four are treated in this way. In 
almost every case the additions are made by another 
hand (for several years Hodgkin has worked with the 
same assistant Cinda Sparling); thus the unique nature 
of each hand-made mark is rendered impersonal. Cinda 
Sparling is required not to imitate Hodgkin’s own 
marks but to interpret under his direction, ‘to restate 
the original subject’ by the use of repeated gesture. As 
Richard Morphet has observed, Hodgkin ‘sought not a 
copyist but someone who would understand the specific 
feeling and function of each hand-made mark, so as to 
be able to make it each time alive. As Hodgkin’s and 
Sparling’s understanding has grown he has been able 
increasingly to work through her in a strange 
combination of arm’s length with complete control. For 
him this collaboration has become like having an 
additional médium at his disposal.’6

The contrast between paintings and prints is manifest 
again in the large size of many of the prints when 
compared with paintings of similar subjects, and in the 
treatment of space available in the two media. In 
painting Hodgkin’s continuing preoccupation is with 
‘illusionism behind the picture frame, with pictorial 
depth of the most conventional kind’, whereas ‘in 
printmaking you can really only move sideways and up 
and down. You can only move across the surface, which 
is, I think, another reason why my prints grew larger.’ 
Again the tendency is towards extension and 
expansion, towards an exploitation of the airiness and 
transparency of the printed médium, in contrast to the 
constructed density of the paintings.

In the present selection are two screenprints not shown 
at the Tate Gallery, but which have been included here 
partly for their sumptuous colour, and also for purposes 
of comparison with the etchings, aquatints and 
lithographs which form the main body of Hodgkin’s 
recent printed work. Lotus 1980 and Tropic Fruit 1981 
are both examples of prints which derive from finished 
paintings. These prints have been criticized by Pat 
Gilmour as proceeding ‘from an outdated view of the 
médium propagated in the 1960s. At this time a way of 
working was developed that was ideal for a generation 
of pop artists using ready-made preprocessed imagery 
or others interested in the programmatic hard-edged

1 Howard Hodgkin, conversation with the author, April 1987; all 
subsequent unnumbered quotations are from the same source.

2 Introduction to Howard Hodgkin: Forty Paintings 1973-84, 
published by the Whitechapel Art Gallery on the occasion of the 
exhibition organized by the British Council for the Venice Biennale 
1984, p.9.

The predominance of monochrome is also notable in 
Hodgkin’s recent prints - in surprising contrast with 
the richly material colour which characterizes the 
paintings. Amongst the paired images, his preference is 
almost without exception for the monochrome version, 
and this again appears to reflect his concern to define 
the physical terms, the precise language through which 
the printed images are expressed. He has described the 
difficulties of visualizing the finished image while 
working on the plate, making marks in reverse in black

3 Introduction to Howard Hodgkin, prints 1977 to 1983, Tate 
Gallery 1985, p.ll

4 Ibid. p.12Hand colouring has also provided a way for Hodgkin to 
pursue his interest in lightness, transparency, 
immediacy - qualities which are in many ways the 
obverse of those found in his paintings. In contrast to

5 The Print Collector’s Newsletter, March - April 1981, p.4

6 op. cit. Tate Gallery 1985, p.14



Catálogo das obras

17 AfterLunch (Depois do 
almoço) 1980

21 Black Moonligh t (Luar 
Negro) 1980

25 Bleeding( Sangrando) 
1982

12 Late Afternoon in the 
Museum ofModernArt 
(Tarde no Museu de Arte 
Moderna)

29 Sand (Areia) 19839 Cardo’s Bar (Red)
(Bar de Cardo, Vermelho) 
1979

5 AStorm (Uma tempestade) 
1977

1 Nick 1977
79 x 101,8 cm

Litografia (de duas placas) 
entintada à mão a aquarela (duas 
bordas em aguada negra) em 
papel moldado acamurçado Velin 
Arches, impressa por Perry 
Tyneson no Petersburg Press 
Studio, Nova York e entintada à 
mão por Cinda Sparling; 
publicada pela Petersburg Press 
em edição de 50,1985

44,4 x 55,7 cm
56,4 x 76,1 cm 112 x 140,7 cm 91,8 x 151,5 cm51,7 x 61,3 cm

Gravura a verniz-mole e água- 
tinta (de duas placas) entintada à 
mão a aquarela (aguada em 
amarelo, rosa e azul) em papel 
feito à mão Crisbrook, impressa e 
entintada à mão por Maurice 
Payne na Petersburg Press em 
edição de 100

11,7 x 15cm

Gravura a verniz-mole (de uma 
chapa) entintada à mão a 
aquarela (fundo em aguada 
verde) e crayon a óleo (vermelho), 
em papel feito à mão J ohn Koller, 
impressa e entintada à mão por 
Ken Farley no Petersburg Press 
Studio, Nova York, publicada 
pela Petersburg Press em edição 
de 50

Gravura a verniz-mole e água- 
tinta (uma placa), entintada a 
guache (negro) em papel moldado 
creme Velin Arches, impressa e 
entintada à mão por Ken Farley 
na Petersburg Press em edição de 
100

Litografia em duas páginas (de 
quatro placas) entintada à mão a 
guache e aquarela (três 
diferentes tons de negro) em 
papel moldado e acamurçado 
BFK Ri ves, impressa por Judith 
Solodkin e entintada à mão por 
Cinda Sparling na Solo Press, 
publicada porBernardJ acobson 
em edição de 50

Litografia (de três placas) 
entintada à mão a guache 
(aguada verde mistura de 
alaranjado para vermelho, verde 
cor de seiva e encarnado) em 
papel moldado acamurçado Velin 
Arches, impressa por Judith 
Solodkin e entintada à mão por 
Cinda Sparling na Solo Press; 
publicada por Bernard Jacobson 
em edição de 100

Litografia (de três placas) 
entintada à mão a guache (fundo 
a aguada verde e uma segunda 
aguada em azul e borda azul) em 
papel feito à mão Lexington, 
impressa e entintada à mão por 
Bruce Porter no Petersburg 
Press Studio, Nova York, 
publicada por Petersburg Press 
em edição de 100

75,7x 99,8 cm

Gravura em papel moldado 
acamurçado BFK Rives

Cortesia da Petersburg Press

13 Early Eveningin the 
Museum ofModem Art 
(Crepúsculo no Museu de 
Arte Moderna)

Coleção: The British CouncilCortesia da Petersburg Press

Cortesia da Petersburg Press
18 Those... Plants... 
(Aquelas... Plantas...) 1980

Cortesia de Bernard Jacobson2 A Furnished Room (Uma 
habitação mobilada) 1977

Cortesia da Petersburg Press
Cortesia de Bernard JacobsonCortesia da Petersburg Press 74,7 x 98,2 cm

Gravura entintada à mão a 
guache (negro) em papel moldado 
cinzento BFK Rives

30 Blood (Sangue) 198382,5 x 104,1 cm5,42 x 69,4 cm 22 Tropic Frui ((Fruta 
Tropical) 1981

6 Julian and Alexis 1977 78,8 x 101,7 cm26 Mourning( Luto) 198210 Here we are in Croydon 
(Aqui estamos em Croydon) 
1979

Gravura a verniz-mole (de três 
placas) entintada a aquarela 
(fundo amarelado) e guache 
(verde) em papel moldado 
Stoneridge, impressa e entintada 
por Ken Farley na Petersburg 
Press em edição de 100

Gravura a verniz-mole e água- 
tinta (de duas placas), entintada 
à mão a aquarela em papel 
moldado Arches, prova por 
Danny Levy, impressa e 
entintada à mão por Ken Farley 
no Petersburg Press Studio, 
Nova York; publicada por 
Petersburg Press em edição de 
100

69,9 x 101,6 cm

Litografia (de quatro placas, uma 
com mistura) entintada à mão a 
guache (verde) em papel moldado 
à mão Velin Archer creme, 
impressa por Ian Lawson no 
Aymestry Water Mill, 
Herefordshire e entintada à mão 
pelo artista; publicada por 
Bernard Jacobson em edição de

Litografia (de três placas) 
entintada à mão a aquarela 
(borda em aguada negra e fundo 
em aguada rosa) e guache (fundo 
em aguada vermelha, amarelo e 
encarnado) em papel moldado 
acamurçado Velin Arches, 
impressa por Perry Tymeson no 
Petersburg Press Studio, Nova 
York e entintada à mão por 
Cinda Sparling; publicada pela 
Petersburg Press em edição de 
50,1985

72,7x79,6 cm 91,8 x 152,4cm

Litografia (de três placas) 
entintada à mão a guache (fundo 
em aguada cinzenta e mistura 
cinza e negro) e aquarela (negro) 
em papel moldado creme Velin 
Arches, impressa por Judith 
Solodkin e Arnold Brooks 
entintada à mão por Cinda 
Sparling na Solo Press; publicada 
por Bernard Jacobson em edição 
de 50

Cortesia da Petersburg Press Serigrafia (de 23 telas) em papel 
Moldado Velin Arches, impressa 
no Kelpa Studio; publicada por 
Bernard Jacobson, em edição de

55,9 x 76,5 cm

Litografia (de uma placa) 
entintada a aquarela (fundo 
marron) e guache (um triângulo 
vermelho sob a aguada a 
aquarela e borda vermelha) em 
papel feito à mão Moulin 
d’Auverge, impressa e entintada 
à mão por John Hutchinson no 
Petersburg Press Studio, Nova 
York; publicada pela Petersburg 
Press em edição de 100

14 Thinking Aloudin the 
Museum of Modem Art 
(Pensando alto no Museu de 
Arte Moderna)

100
Cortesia da Petersburg Press

Coleção: The British Council

78,3 x 102,3 cm 19 Artist and Model (Artista e 
Modelo) 1980

30Cortesia da Petersburg Press
23 Sou veniri Lembrança) 
1981

Gravura em papel feito à mão 
cinzento amarelado HodgkinsonCortesia de Bernard Jackson 81,9 x 104 cm

Gravura a verniz-mole (de duas 
placas) e entintada à mão a 
aquarela (fundo amarelo) em 
papel moldado Stoneridge, 
impressa e entintada por Ken 
Farley no Petersburg Press 
Studio, Nova York; publicada 
pela Petersburg Press em edição 
de 100

3 Jarid’s Porch (Varanda de 
Jarid) 1977 114,3 x 139,7 cm Cortesia de Bernard Jacobson Cortesia da Petersburg PressCortesia da Petersburg Press

7 David’s Pool (Piscina de 
David) 1979-85

Serigrafia (de cinco telas) em 
papel moldado Aquarelle Arches, 
impressa por Norman Lassiter, 
Nova York; publicada pela 
Petersburg Press em edição de 
100

52,5 x 61,2 cm Cortesia da Petersburg Press
27 One Down (Um) 198215 All alone in the Museum of 

Modern Art (Sozinho no 
Museu de Arte Moderna)

Litogravura (de uma placa) 
entintada à mão a guache (borda 
em aguada cinza e amarelo) em 
papel feito à mão Lexington, 
impressa e entintada à mão por 
Bruce Porter no Petersburg 
Press Studio, Nova York; 
publicada por Petersburg Press 
em edição de 100

62,2 x 60 cm
91,7 x 122 cm

Litografia (de três placas) 
entintada à mão a guache (três 
cinzentos diferentes) em papel 
moldado acamurçado Velin 
Arches, impressa por Judith 
Solodkin e entintada por Cinda 
Sparling na Solo Press; publicada 
por Bernard Jacobson em edição 
de 100

11 For Bernard Jacobson 
(Para Bernard J acobson) 
1979

Gravura a verniz-mole e água- 
tinta (de uma placa) entintada à 
mão em tinta azul por Cinda 
Sparling em papel moldado à mão 
Hahnemuhle, impressa por 
Pierre e Aldo Crommelynck em 
Paris em 1979 e entintada à mão 
pelo artista em 1985: publicada 
pela Petersburg Press em edição 
de 100

74,8 x 98,5 cm

Gravura entintada a aquarela 
(negro) em papel moldado 
cinzento BFK Rives

Coleção: The British Council105,7 x 149,9 cm

Cortesia da Petersburg PressLitografia em suas páginas (de 
sete placas) entintada à mão em 
guache (borda negra e azul) e 
crayon de cera (amarelo) em 
papel moldado creme (Velin 
Arches) (tinto em roxo antes da 
impressão) impresso e entintado 
à mão por Alan Cox e Don 
Bessant na Editora Sky; 
publicada por Bernard Jacobson 
em edição de 80

24 Red Eye (Olho vermelho)
1981Cortesia da Petersburg Press

20 Moonlight (Luar) 1980Cortesia da Petersburg Press 26,2 x 31,2 cm
111,8 x 141,3 cm

16 Lotus (Lotus) 1980 Litografia (de uma placa) 
entintada à mão a guache (fundo 
em aguada alaranjada e 
vermelha) em papel moldado 
creme Velin Arches, impressa 
por Judith Solodkin e entintada à 
mão por Cinda Sparling na Solo 
Press, publicada por Bernard 
Jacobson em edição de 100

Litografia em duas páginas (de 
quatro placas) entintada a 
aquarela (negro) e guache (azul e 
verde) em papel moldado 
acamurçado BFK, impressa por 
Judith Solodkin e entintada por 
Cinda Sparling na Solo Press, 
Nova York; publicada por 
Bernard Jacobson em edição de

Cortesia de Bernard Jacobson4 Nick ’s Room (Quarto de 
Nick) 1977

Cortesia da Petersburg Press 74 x 91,6cm

Serigrafia (de 20 telas) em alto 
relevo em papel moldado Velin 
Arches impressa no Kelpa 
Studio; publicada por Bernard 
Jacobson em edição de 100

53 x 62,1 cm 28 Two togo (Mais dois) 19828 Cardo ’s Bar (Black)
(Bar de Cardo, Negro) 1979Litografia (de três placas) 

entintada à mão a guache (roxo) 
em papel feito à mão Lexington, 
impressa e entintada à mão por 
Bruce Porter no Petersburg 
Press Studio, Nova York; 
publicada por Petersburg Press 
em edição de 100

91,8 x 122,6cm

Litografia (de três placas) 
entintada à mão a guache 
(quatro cinzentos diferentes) em 
papel moldado acamurçado Velin 
Arches impressa por Judith 
Solodkin e entintada por Cinda 
Sparling na Solo Press; publicada 
por Bernard Jacobson em edição 
de 100

Coleção: The British CouncilGravura a verniz-mole (de uma 
placa) entintada à mão, a crayon 
a óleo (negro), em papel feito à 
mão John Koller, impressa e 
entintada à mão por Ken Farley 
no Petersburg Press Studio, 
Nova York, publicada pela 
Petersburg Press em edição de 60

Coleção: The British Council
In the Museum of Modern Art 
(No Museu de Arte Moderna)

Cortesia de Bernard J acobson100

Cortesia de Bernard Jacobson
Quatro gravuras a verniz-mole 
(cada uma de uma placa), duas 
entintadas à mão, impressas e 
entintadas à mão por Ken Farley 
no Petersburg Press Studio,
Nova York; publicadas pela 
Petersburg Press em edição de 
100

Cortesia da Petersburg Press

Cortesia da Petersburg Press
Coleção: The British Council



PrefacePrefácio

Howard Hodgkin has had a substantial reputation in 
Britain and the USA since the 1970s but his paintings 
first won international acclaim with his outstanding 
presentation at the British Pavilion in the 1984 Venice 
Biennale, an exhibition which later toured in expanded 
form to the USA and Germany and which formed the 
basis of the exhibition with which the newly 
refurbished Whitechapel Art Gallery reopened in 
September 1985. To coincide with that event the Tate 
Gallery presented an exhibition of twenty-five prints 
selected by Elizabeth Knowles from Hodgkin’s graphic 
oeuvre since 1977, works which demonstrate the 
remarkable range and independence of his recent 
activity as a printmaker. The present exhibition is 
based on that selection and benefits from Elizabeth 
Knowles’s research. We are indebted to the Tate 
Gallery for their assistance and support and to Howard 
Hodgkin and his publishers, Petersburg Press and 
Bernard Jacobson, who have made available to us 
examples of those prints not represented in the British 
Council collection.

Howard Hodgkin goza de considerável reputação na Grã 
Bretanha e nos Estados Unidos desde os anos 1970, mas 
sua pintura alcançou prestígio internacional com sua • 
apresentação no Pavilhão Britânico na Bienal de Veneza 
de 1984. Essa montra, em forma aumentada, correu 
depois os Estados Unidos e a Alemanha e foi a base de 
uma exposição com a qual a Whitechapel Gallery, depois 
de renovada, reabriu as portas em 1985. Nessa ocasião a 
Tate Gallery também apresentou uma exposição de vinte 
e cinco gráficos selecionados por Elizabeth Knowles de 
toda a sua obra desde 1977, trabalhos que demonstram a 
notável extensão e independência da sua atividade de 
artista plástico. A presente exposição é baseada nessa 
seleção e se beneficiou da pesquisa de Elizabeth Knowles. 
Somos muito gratos à Tate Gallery pela sua assistência e 
apoio e a Howard Hodgkin e seus editores Petersburg 
Press e Bernard Jacobson, que nos proporcionaram 
exemplares de gráficos não existentes na coleção do 
Conselho Britânico.

Esta exposição foi organizada pelo Conselho Britânico 
com o apoio do Departamento Gráfico do Museu Nacional 
de Belas Artes, Rio de Janeiro. This exhibition was organized by the British Council 

with the assistance of the Print Department of the 
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro.

Biographical noteNota biográfica

Howard Hodgkin was born in London in 1932. He 
studied at Camberwell School of Art, London and at 
Bath Academy of Art, Corsham from 1949 to 1954. He 
has been a Trustee of the Tate Gallery (1970-1977) and 
of the National Gallery since 1978. In 1977 he was 
appointed CBE. In 1985 the Turner Prize was awarded 
to Hodgkin by the Tate Gallery’s Patrons of New Art 
‘for a substantial body of work that shows continuing 
vitality and an unswerving personal vision.’

Howard Hodgkin nasceu em Londres em 1932. Estudou 
na Camberwell School of Art, Londres e na Bath 
Academy of Art, Corsham de 1949 a 1954. Foi Trustee da 
Tate Gallery (1970-1977) e é Trustee da National Gallery 
desde 1978. Em 1977 foi agraciado com a Comenda do 
Império Britânico (CBE). Em 1985 recebeu o Prêmio 
Turner dos promotores de Arte Nova da Tate Gallery 
‘pela considerável coleção de trabalhos que demonstram 
constante vitalidade e uma inflexível visão pessoal.’
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