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ULRIK HOFF , født 1938. DEN GAMLE MESTER ER BLEVET HIP BLANDT DE UNGE KLIMAKÆMPERE. Hoffs 
kærlighed til naturen har været den samme i over 80 år, men samfundet har rykket sig og nye generationer er 
af gode grunde optaget af naturen mere end nogensinde.  
 
Glæd dig til en tiltrængt vanvittig flot farveeksplosion af livsglæde og natursyn når vi slår dørene op for dette 
brag af en udstilling. Ulrik Hoff har med en tidsløs ungdommelig energi præsteret ikke mindre end 50 helt nye 
værker specielt til denne udstilling. 
 
Ulrik Hoffs evne til at iagttage naturen er skolet gennem erfaring, modnet i eftertanke og ved flittigt arbejde, 
forsøg og fremstød, der i nyere, dansk kunst har nærmet ham til Harald Giersing og Harald Leths eksempel. I en 
større, kunsthistorisk sammenhæng ser man referencer til malere som Cézanne, de franske pleinairister og hos 
William Turner. 
 
Med et ypperligt håndværk og et skarpt øje for at læse og føle naturen, har Ulrik Hoff haft sin helt egen dialog 
med Gud om landskabet som et mentalt utopisk sted, hvor alt går op i en højere enhed – og som han selv siger: 
”Gud fører min hånd.” 
 
Hoffs værker balancerer mellem det usentimentale og det dybtfølte. Den nærmest kliniske afbildning af 
naturen er netop det, som har gjort plads til en ren og ærlig mulighed for os andre til at lægge vores egne 
følelser ind i oplevelsen af landskabet. 
 
Hans Edvard Nørregaard-Nielsen, kunsthistoriker, tidl. direktør for Ny Carlsberg Fondet: 
“Hoff hører til blandt de absolut begavede naturalister, og han står midt i en dansk tradition, der stadig presser 
ham til at udvikle sig. Der er kommet flere nerver i hans malerier, en anderledes lidenskab i udtrykket.”  
 
Hornsleth om Ulrik Hoff: ”Hvorfor vælger vi at udstille Ulrik Hoff her i Strayfield Gallery, som ellers søger den 
radikale konfronterende kunst i tiden? Ja, det korte svar er, at Ulrik Hoff er konstant og samfundet har rykket 
sig.  
 
I gamle dage var landskaber repræsentationer af frihed og åbenhed. I dag, hvor menneskeheden har travlt med 
at overbefolke, forurene og udplyndre naturen i vækstens hellige navn, har Ulrik Hoff værker aldrig været mere 
moderne og relevante. 
 
Fra min egen opvækst i Charlottenlund har jeg kendt Ulrik Hoffs billeder hele mit liv, og jeg har altid beundret 
den konsekvente egenart og stil i værkerne, totalt uden leflen for modeluner og trends i kunsten.” 
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