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Tor Hoffs gjennombrudd kom sent. Først med utstillingen i Kunstnernes Hus i 1974 plasserte 
han seg for alvor i det kunstneriske landskapet. Da var Tor Hoff 49 år. To år senere, og bare to 
måneder etter han neste utstilling i Galleri Haaken i 1976, døde han under tragiske 
omstendigheter. !
Bildene fra syttiårene representerer ikke bare noe nytt og selvstendig i forhold til hans 
tidligere arbeider, men også sett i sammenheng med det abstrakte maleri i Norge. Tor Hoff 
kombinerer, som en av de meget få, to motpoler innenfor norsk abstrakt maleri. I en kjølig og 
upersonlig form synes bildene å symbolisere sterke psykologiske spenninger hos mennesket. !
Utstillingen hos Blomqvist Kunsthandel er først og fremst et ønske om å vise veien frem mot 
modernisten Tor Hoff, fordi det var som abstrakt kunstner han skapte sine mest særegne 
arbeider. !
Hele Tor Hoffs kunstneriske karriere var preget av brudd og faser, ytterpunkter og kontraster. 
Tor Hoff var en utpreget individualist som ikke søkte tilknytning til noen kunstnerisk gruppe 
eller idé. Samtidig befant han seg midt blant opprørerne og de ideer som satte sitt preg på den 
første nonfigurative generasjonen i Norge. !
Lenge arbeidet Tor Hoff med tegninger og tusjmaleri i en figurativ form. Først i syttiårene, da 
det figurative formspråk igjen ble toneangivende, fant Tor Hoff frem til sin særpregete 
billedverden. Da i et abstrakt formspråk. Tor Hoff var hele livet i utakt med de kunstneriske 
strømninger som preget samtiden. Som person var han rastløs og søkende, drevet av 
opposisjon og trang til å rive ned det han hadde bygget opp. Under lå et ønske om å bryte ned 
sine egen intellektuelle barriere, ikke la et skarpt intellekt kontrollere den kunstneriske 
strømmen. Resultatet ble et billedspråk preget av motsetninger. !
Tor Hoffs styrke lå i følelsen for form og linje. Noen utpreget kolorist var han ikke. Bildene 
fra syttiårene preges først og fremst av enkeltformer og linjer som gjentas med stor presisjon, 
som tegninger overført til et annet medium. Det var i grenselandet mellom det grafisk 
dekorative og et eksistensielt konfliktstoff Tor Hoff fant sin egenart.  !!
Debut som tegner og tusjmaler 
Tor Hoff var født i 1925 og tilhørte dermed den generasjonen som kjempet igjennom et 
abstrakt maleri i Norge. Allerede som syttenåring ble han kjent med Odd Tandberg på Bjarne 
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Engebrets malerskole. Samme år begynte de begge på Statens Håndverks- og 
kunstindustriskole. Her ble møtet med Gunnar S. Gundersen og Ludvik Eikaas starten på et 
vennskap mellom fire kunstnere som varte livet ut, et vennskap som også gikk under den 
beryktede betegnelsen ”dødsgjengen”. !
Årene ved Statens Kunstakademi i 1945-47 var preget av opprør mot den bestående 
undervisningen. Arvene etter Axel Revold og den franske formalismen befant seg langt fra det 
billedsynet en ny generasjon så konturene av ute i Europa. Sammen med Eikaas dro Hoff i 
1947 til København og kunstakademiet der, med allerede året etter returnerte han til Norge. 
Kort tid etter giftet han seg med den danske lyrikeren Ida Munck. !
I 1952 hadde Tor Hoff sin første separatutstilling i Galleri Per. Motivene var oppstillinger og 
kvinneakter, utført med brede penselstrøk i sort-hvitt på papir. Tusjmalerier var betegnelsen 
har selv brukte. Kritikerne kom med mange lovord om utstillingen, der hans artistiske 
begavelse, lette strek og følsomhet for spillet mellom svart-hvitt ble fremhevet. En 
gjennomgående skepsis knyttet seg likevel til hans tekniske sikkerhet, fordi den lett gled over 
i raffinement og manér uten komposisjonell struktur og fasthet. Det er stort sett de samme 
lovord og motforestillinger som møter Tor Hoff ved hans neste separatutstilling i Galleri 
Moderne Kunst i 1954. Også denne gangen var det tusjmaleri og pasteller han stilte ut. !
Det var altså som tegner i en naturalistisk stil Tor Hoff startet sin kunstnerkarriere. Det var 
ihvertfall denne siden av sin kunst han ønsket å vise offentligheten. En strøm av tegninger og 
tusjmalerier så dagens lys i løpet av femtiårene, og Ida, hans kone, tjente som modell. I 
utallige variasjoner og i til dels stort format, festet han henne til papiret. Sittende, stående, 
mens hun skrev dikt fanget han opp hennes ulike sinnsstemninger. Det mørke, kraftige håret 
og ansiktets charmerende karakter utgjør ofte tyngdepunktet i bildene (Ill. s 6). En rastløs 
strek trekker øyet videre der man blir slått av lettheten som preger utførelsen. De fleste 
motivene har en mørk tone over seg. Ved hjelp av varierende penselbruk oppnår Tor Hoff 
store nyanser og skiftende valører innenfor det svarte og det hvite, de lyse og de mørke 
partiene. !
I forbindelse med utstillingen i disse årene uttalte Tor Hoff seg om sitt forhold til tegningen, 
som han anså som den edleste uttrykksform innenfor bildende kunst. Tegningen oppøvet synet 
og sansen for det koloristiske spennet innenfor bruken av sort-hvitt. Dens strenge og asketiske 
midler skapte store utfordringer til variasjoner, der små forandringer ga viktige utslag, som i 
poesien. Mangfoldet innenfor det enkle proklamerte han som sitt kunstneriske mål. !
Samtidig viste Hoff en åpenbar ambivalens i forhold til sin egen kunst. Uttalelser om at han 
måtte nøye seg med tusj og papir på grunn av plassmangel og elendige arbeidsforhold, at 
utstillingen i 1952 var ”en debut før debuten”, at han ennå ikke hadde funnet sin form, viste 
dette.   1

!
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Mye tyder på at Tor Hoff likevel aldri helt aksepterte tegning som en fullverdig kunstform. 
Det var som maler han ønsket å se på seg selv.   Etter de to separatutstillingene i 1952 og 1954 2

sa det stopp, og i lange perioder var han ikke lenger i stand til å arbeide. Tor Hoff følte at han 
hadde kjørt seg fast, at han ikke kom noe videre i sitt kunstneriske arbeid. Hele situasjonen 
førte til et kortere opphold på psykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus. !
Nonfigurative forsøk 
Etter utstillingen i 1954 var det stille rundt Tor Hoff i ni år. Først i 1963 stilte han igjen ut, 
også denne gangen i Galleri Moderne Kunst. Her møtte man en helt annen Tor Hoff som 
hadde brutt med det realistiske uttrykket og tusjmaleriet på papir. Det eneste Tor Hoff holdt 
fast ved var bruken av sort-hvitt. !
Store nonfigurative former brer seg utover lerretene (Ill. s.8). Enkelte minner om oppspent 
dyrehud, andre om bladformer eller skjold. Men først og fremst konsentreres uttrykket rundt 
spenningen mellom former og flater. Bildene har et strengt preg uten dybdeillusjoner eller 
linjenes letthet. Tor Hoff har totalt gikk avkall på det artistiske og lekne som tidligere 
kjennetegnet hans kunst.  !
Det var et brått skifte av kunstnerisk ståsted man her var vitne til. Likevel kunne nok dette 
bruddet virke mer uforståelig enn det var grunn til. I mange år hadde, som tidligere nevnt, 
hans nærmeste venner vært Gunnar S. Gundersen, Odd Tandberg og Ludvik Eikaas. Dette var 
kunstnere som alle i mer enn et tiår hadde arbeidet i et sterkt abstrahert formspråk. Gjennom 
femtitallet hadde også Tor Hoff eksperimentert med abstraksjonen, uten noen gang å stille det 
ut.   3

!
Overfor sine venner uttalte Tor Hoff seg riktignok positivt om abstraksjonen, men selv fant 
han ikke ut hvordan han skulle benytte det.   Han fikk det liksom ikke til, og resultatene lå for 4

tett opptil det hans venner gjorde.  !
I 1947, mens han gikk på Statens Kunstakademi, tok også Tor Hoff, Gunnar S. Gundersen og 
Eikaas, et kraftig oppgjør med Matisse-skolens formalistiske lærerideal. I et opprop, ført i 
pennen av Tor Hoff, hevdet disse kunstnerne en ung generasjons rett til å skifte uttrykk fordi 
de nye kunstneriske idealer og strømninger krevde andre utfordringer enn tidligere. «Og fordi 
enhver sinnsstemning forlanger sitt eget uttrykk, må formen føye seg etter mennesket, ikke 
omvendt, som akademiundervisningen påbyr.»   5

!
Mot denne bakgrunnen var det merkeligere at Tor Hoff såpass sent tok skrittet bort fra et 
tradisjonelt kunstnerisk uttrykk. Viktig er det også å merke seg at når Tor Hoff først slo over i 
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nonfigurasjonen var det Olav Strømme, og ikke Gunnar S. og hans egen vennekrets, som fikk 
ham til å se muligheten innenfor en annen kunstnerisk form.  !
I 1962 hadde Olav Strømme sin store «comeback» utstilling i Kunstnernes Hus. Utstillingen 
fikk stor betydning i kunstnermiljøet der Strømme nå bekreftet si stilling som en av våre 
ledende modernister. Allerede året etter stilte Tor Hoff ut bilder sterkt beslektet med 
Strømmes.  !
Hos begge var formspråket sterkt abstrahert og fargebruken redusert til et minimum. Særlig så 
man en likhet mellom Hoffs sjablongmessige behandling av formene og Strømmes sterkt 
forenklete uttrykk.  !
Vel så viktig som det kunstneriske slektskapet, var den moralske beundringen Tor Hoff følte 
for Strømme.   Strømme viste ved denne utstillingen en kompromissløs holdning til sitt 6

kunstneriske arbeid som Hoff beundret meget dypt.   Olav Strømme ble bildet på kunstneren 7

som aldri ga opp.  !
Det viktigste med Tor Hoffs arbeider fra denne tiden er viljen han viser til å komme videre. I 
bildene ser man et sterkt ønske om å frigjøre seg fra den toneangivende abstraksjonen, å 
komme ut av ni års frustrasjon og usikkerhet med hensyn til eget kunstnerisk uttrykk. Bildene 
er kunstnerisk sett ikke av de beste, men representerer et viktig skille på veien frem mot det vi 
i dag kjenner som Tor Hoffs kunst.  !
Nyorientering 
Etter utstillingen i 1963 var det nok en gang stille rundt Tor Hoff. Denne gangen i fem år. 
Hans neste separatutstilling var i Galleri Permanenten i 1968. Både utstillingen og andre 
eksperimenter fra midten av tiåret viste at abstraksjonen for alvor opptok ham, sterkt influert 
av konstruktivistiske tendenser.   8

!
En utrolig klarhet og orden, dominert av en presis linjeføring, kjennetegner arbeidene denne 
gangen. Borte er penselstrøkene og lerretene. Tilbake er farget papir, skåret opp og limt opp 
på store sponplater. Fargene er han også sparsom med, denne gangen konsentrert rundt sort og 
hvitt, dempet blått og grønt, rødt og orange. Små forskyvninger mellom papirstrimlene skaper 
bevegelse, der bakgrunnen trer frem i mellom rommene mellom bitene. I enkelte bilder 
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figurativ form. Utstillingen i 1962 markerte imidlertid en tilbakevending til og en utvikling fra 
abstraksjonen han hadde arbeidet innenfor på tredvetallet. Tor Hoff var hele livet en stor 
beundrer av Olav Strømmes kunst, selv om de aldri ble kjent med hverandre. 

!  Først nå, tyve år etter møtet med konstruktivistiske tendenser i København i 1946, 8

innarbeides dette med konsekvens i Hoffs arbeider. Riktignok så man spor etter malere som 
Robert Jacobsen og Richard Mortensen i hans arbeider allerede den gang. Likevel ble dette 
aldri annet enn spredte forsøk. Først nå ser man hvordan Hoff gjennomfører farge, form, linje 
og rom som styrende selementer. 



danner de horisontale linjene rolige bølgeformer av ulike rytmiske intervaller (Ill. s.10). I 
andre løper de sorte linjene sammen i rynker og folder eller de stables oppå hverandre i knuter 
(Ill. s.11). De optiske variasjonene med klare dekorative virkninger, skapes både gjennom 
flate- og dybdevirkninger, vertikale og horisontale bevegelser.  !
Tross bildenes kjølige gjennomføring ser man hvordan spenninger, vekslende temperament og 
uro preger dem. Spesielt knutemotivene har en sterk uro over seg, som kraftige muskelbunter 
spent til bristepunktet. Eller rytmer som løper sammen i visuelle crescendoer.  !
Bildene kan vanskelig tolkes som abstraherte naturformasjoner eller naturinntrykk, slik den 
toneangivende abstrakte tradisjonen stod for. Selv uttalte Hoff seg meget kritisk til den norske 
naturen som inspirasjonskilde, fordi den i sin styrke virket syrende istedenfor frigjørende. 
Faren for at man endte med illustrasjoner var overhengende «- i stedet for å bygge bilder 
teller man barnålen», var hans mening om den saken.   9

!
Det var tydelig at Tor hoff begynte å finne en form han følte seg hjemme i. Om de abstrakte 
bildene i sort-hvitt fra 63-utstillingen sa han at han opplevet «som en slags utslaggning».   10

Først nå mente han å ha funnet en vei han ønsket å bevege seg videre på i årene fremover.  !
Hans neste utstilling i Galleri Permanenten i 1968 – altså allerede året etter – bekrefter dette 
inntrykket. Også her benytter han farget papir, skåret opp i strimler og limt sammen i rytmiske 
forskyvninger (Ill. s.13). Arbeidene er likevel i mindre formater. De viser også et åpnere og 
friere uttrykk, samtidig som noe av spenningen og dynamikken i bildene er forsvunnet. 
Arbeidene har en streng og asketisk form med få assosiasjoner utover bildenes egen rytme. 
Det er først og fremst linje, farge og form som opptar kunstneren (Ill. s.15). Nesten til det 
pedantiske.  !
Bildene fra slutten av sekstitallet viser et uttrykk beslektet med op-kunst og hard-edge. 
Amerikansk samtidskunst har tydelig gjort sitt inntog på den norske kunstarenaen. Den klare 
defineringen av de enkelte flater og felter, samt de markerte grensene mellom fargene, har 
klare likheter med hard-edge, slik den fremstod i USA på slutten av femtitallet, og i Europa 
litt senere. Tor Hoff har også lagt bort pensel og palett til fordel for farget papir og sponplater. 
Selv om papiret ikke er tatt fra massekulturens emballasje og aviser med bokstaver, tegn og 
logoer, fremhever valget av materiale det anti-artistiske som amerikansk sekstitallskunst var 
den største eksponenten for.  !
På syttitallet skapes bildenes kjølige inntrykk på en litt annen måte. Fremdeles pusses harde 
sponplater ned før de påføres sort grunning. Men her lar Hoff en hvitmalt kant få stå igjen 
som ramme sundt motivet, lik en passpartout. Dette forsterker det grafiske inntrykket, som om 
arbeidene er urørt av menneskehender under masseproduksjon. På denne tiden lages også 
motivene ved å maskere deler av platene med lim og sjablonger, for deretter å påføre 
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malingen med sprøytepistol i ulike lag og sjatteringer. Når limet og sjablongene ble fjernet 
kom både skarpt avgrensete former og duse overganger frem, samtidig som bildenes 
upersonlige form ble beholdt.  !
Teknikken markerer en bevisst søking bort fra en sterk norsk malertradisjon med vekt på 
tekstur og strøk. Tor Hoff henter ikke motstand i pastose lag og tunge overflater. Han blander 
heller ikke materialer for å skape ulike maleriske effekter. Tor Hoff befinner seg langt fra en 
norsk malertradisjon med stoffet som uttrykksbærer.  !
Det kjølige uttrykket står i sterk kontrast til den abstrakte ekspresjonismens heftige strøk som 
uttrykk for kunstnerens psyke. Så tok da også Tor Hoff avstand fra myten om det autentiske 
strøk. Bildene skulle ikke speile kunstnerens sjel eller knyttes til private betroelser. Den 
romantiske dyrkelsen av individet interesserte ham ikke.   11

!
Nærheten til Gunnar S. Gundersen er også tydelig, selv om slektskapet blir enda klarere på 
syttitallet. Også hos Gunnar S. er sporene fra den skapende prosess fjernet, som om det er 
materialbilder og ikke malerier man møter. Den stramme bearbeidelsen av former som 
beveger seg i flaten avhengig av forskyvninger og variasjoner sees hos dem begge. Heller 
ikke hos Gunnar S. er det naturen som virker inspirerende for motivene, men først og fremst 
formenes assosiative muligheter.  !
Tor Hoff snakket på denne tiden om sin beundring for den hollandske maleren Vermeer.   12

Vermeers planmessige oppbygging av billedflaten med rene fargeklanger og former, den 
strenge sammenknytningen av enkeltformer mot sentrum, og selve rytmen i bildene er 
elementer man kjenner igjen i Hoffs bilder. Samtidig fremhevet han hvordan Vermeer ikke 
benyttet sin kunst til å fortelle en historie eller illustrere hendelser.  !
I ettertid ser man at utstillingen i 1968 danner et startpunkt for de bildene Hoff utarbeider på 
begynnelsen av syttitallet. Stramheten i bildene skapes her so senere av de sorte konturlinjene 
og fargenes avgrensete områder. Fargene utnyttes også meget begrenset grad. I bildene legges 
det større vekt på linje og flate enn dybde og form. I et streng, nesten avpersonifisert 
formspråk utvikler Hoff en abstraksjon som først senere utvikles som metaforer for sterke 
psykologiske spenninger hos mennesket.  !
Demningen brister 
Det er liten tvil om at bildene fra syttiårene viser en fornyet kraft. Hvorfor dette skjer akkurat 
nå kan man bare spekulere i. Selv sier Tor Hoff at han i slutten av sekstiårene isolerte seg 
totalt. Han sluttet å lese bøker, høre på musikk, gå på kafeer, treffe venner. Dette var en slags 
åndelig isolasjon han mente var helt nødvendig for å bryte gjennom den «kinesiske mur av 
bremser og låsemekanismer» vi alle omgir oss med.   Selv om denne isolasjonen nok ikke ble 13
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gjennomført fullt ut, sier det noe om hans vilje til å fremtvinge en forandring for å nå videre. 
Realiteten er i hvert fall at Tor Hoff kort tid etter går inn i sin mest produktive periode 
noensinne.  !
Denne selvpålagte karantenen er selvfølgelig bare en del av forklaringen på det som nå skjer. 
Tor Hoff var i midten av førtiårene. Tross til dels gode mottagelser hadde det store 
gjennombruddet latt vente på seg, Tor Hoff var også klar over at han i store deler av sitt liv 
hadde vært i utakt med rådende kunstneriske strømninger. På femtitallet tegnet han realistiske 
kvinneakter, mens hans samtidige og nære venner kjempet igjennom en nonfigurativ kunst. 
Riktignok hadde Hoff sin første nonfigurative utstilling på begynnelsen av sekstitallet, men 
det var først rundt 1970, da dette formspråket var på hell og figurasjonen igjen ble 
toneangivende, at bildene for alvor forløste seg i et personlig og kraftfullt uttrykk. Tor Hoff 
bebreidet hele tiden seg selv fordi han ikke hadde fått det til. Men alltid var det noe som 
hadde skapt denne situasjonen. Det være seg at han hadde arbeidet for lenge som 
petitskribent, at han hadde brukt for mye tid på undervisningen, at han ikke hadde vært streng 
nok mot seg selv eller hadde arbeidet målbevisst nok.   Tor Hoff må ha følt at tiden begynte å 14

renne ut for ham. Det var nå eller aldri han måtte ta et krafttak for å forløse nye og sterkere 
kunstneriske krefter i ham selv. Dette resulterte i et enormt arbeidstempo og en stor 
produksjon. Ikke bare skulle han ta igjen det forsømte for egen del, han skulle også ta igjen 
sine venner som allerede hadde greid å etablere et selvstendig uttrykk og ha kunstnerisk 
suksess. Opptatt av egenart og selvstendighet som han var, velger Tor Hoff avstand fra sine 
venner både på et uttrykksmessig og på et mer hverdagslig plan.  !
Tor Hoffs sinn var underlagt de brå kast. Vel bar han i seg en opposisjonstrang mot det 
toneangivende, men denne opposisjonen ble først og fremst rettet innover i ham selv. Både på 
et kunstnerisk og et personlig plan bygget han opp ting, for kort tid etter å rive det ned. I et 
brev til sine foreldre (datert mai 1968) skriver han: «(…) og jeg er nå en gang et menneske 
som sanser tilværelsen åpent, nakent, og dermed kommer ut i brå kast mellom ytterpunkter.» 
Hans personlighet var alltid preget av motstand. Som Jan E. Hansen skriver: «Tor Hoff stod 
alltid en halv dreining på tverke i tilværelsen. Selv i idealistisk glød eller overbærende ironi 
var han friksjonens mann. Hans gemytt bød alltid på motstand, det var på tross av tingene 
han kunne fungere, ikke på grunn av dem.»   15

!
Tor Hoff var kjent for sin skarpe tunge som kunne ramme både hardt og nådeløst. Hans form 
kunne være direkte sårende med en ovenfra og nedad holdning som nok var tung å svelge for 
hans kolleger. Mange var dem som fryktet hans kunstneriske dom, kanskje nettopp fordi hans 
vurderinger og analyser var så gode og treffsikre, - og alltid ærlige. Tor Hoff var krevende 
overfor andre mennesker, men særlig overfor seg selv. «Han var kresen over alle grenser», 
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uttaler Ludvig Eikaas.   Lite passerte hans kunstneriske nåløye, ikke minst av hans egne 16

arbeider. Derfor ødela han også store mengder av det han laget. Samtidig var Tor Hoff rask til 
å fange opp gode ting før det var noe mer enn et anslag. Da satt rosen lett. Tor Hoff kunne 
være arrogant, men også storsinnet og generøs.  !
Tor Hoff var opptatt av form, både verbalt og på et ytre plan. Han tilhørte en type mennesker 
som sa «nu» og «efter», en som satte pris på god vin og hvite duker. Klesveien var han alltid 
nøye med, selv når det i perioder kunne gå hardt for seg. Hans pertentlige og nøyaktige form 
vakte oppsikt. Bare måten han tok av seg sine hjorteskinnshansker til enorm irritasjon blant 
kollegaer på Kunstnernes Hus, er blitt legendarisk.   En åndssnobb vil vel mange si, en person 17

med klassisk dannelse vil andre si.  !
Tor Hoff var en utpreget artistisk person. Han hadde en lett hånd, var flink til å tegne og 
tilegnet seg raskt ny kunnskap. Utallige versjoner ble arbeidet frem, de fleste med bare små 
nyanseforskjeller. Det voldsomme arbeidstempoet og store antall bilder han laget i disse årene 
gikk til tider utover kvaliteten, med arbeidersom fikk noe uferdig og skisseaktig over seg. 
Andre ganger kunne det utvendige artistiske overskygge en kunstnerisk fordypelse. 
Paradoksalt nok ble dyktigheten et hinder for ham. Tanken og hånden lå alltid foran kunsten. 
Idet tanken var tenkt var han også mentalt ferdig med arbeidet og i gang med neste utfordring. 
   Tor Hoff slo seg aldri til ro med det han holdt på med. Det lå en slags intellektuell tvang i 18

hans virksomhet som ga seg utslag i de mange utgavene av samme motiv. Han var heller ikke 
spesielt opptatt av motstanden i materialet eller de ulike uttrykksmulighetene dette ga. Lenge 
syntes hans intellekt å stenge for en fri kunstnerisk utfoldelse. Som han selv sa: «Menneskene 
har en konstruksjonsfeil i hodet: kløften mellom følelsesliv og bevissthet.»   19

!
Tor Hoff var et utpreget bymenneske. Men også et menneske med sans for opprør, selv om 
han foretrakk å betrakte det fra utsiden. Likevel, for et lydhørt menneske som Tor Hoff har de 
motkulturelle strømningene på sekstitallet åpenbart satt sine spor. Hans beundring for 
amerikansk kunst var også sterk, selv om kunstnere som Pollock, Warhol, de Kooning bare 
ble opplevet gjennom tidsskrifter og bøker. Oslo var og ble hans tilholdssted.   20

!
Også på det personlige plan skjedde det mye disse årene. Tor og Ida inngikk skilsmisse 1971 
etter mer enn 20 års ekteskap. Idas helse hadde i mange år vært dårlig både fysisk og psykisk, 
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!  Ludvik Eikaas i samtale med Bernhard Rostad: I sterke krefters vold. Nådeløs – generøs, 16

Oslo, 1984, s.51.

!  Historien er blitt bekreftet av både Knut Rose og Ørnulf Opdahl. 17

!  Samtale med Per Hovdenakk 8.10.1997.18

!  Intervju med Tor Hoff signert Gøril (Gøril Strømholm) i Arbeiderbladet 10.5.1968. Tor 19

Hoff uttaler her at bildene er et forsøk på å forene to grunnelementer i menneskenaturen, noe 
av sitatet av Arthur Koestler dekkende beskriver. 

!  Tor Hoff hadde i lang tid ønsket å reise til New York for å besøke sin bror Arve. Etter 20

mange utsettelser ble turen gjennomført i begynnelsen av mars 1976. Tor avbrøt imidlertid 
turen etter én uke, sterkt nedbrutt og deprimert.



noe som slet på dem begge. Etter bruddet med Ida flytter Tor sammen med Berit Schelderup, 
et forhold som varer livet ut. Forholdet til Berit var imidlertid preget av sterke spenninger og 
uro. Likevel kan man ikke unngå å legge merke til at det er under de konfliktfylte årene med 
Berit at Tors billedstrøm for alvor skyter fart. Berit syntes å spille ne merkelig dobbeltrolle i 
Tor Hoffs liv i disse årene. Hun hjalp ham med de tunge løftene, bæringen, slitet med å pusse 
og slipe platene. Hun både beundret ham og var ambisiøs på hans vegne. Men hun kunne også 
være foraktfull og nedlatende, med et voldsomt temperament. I et slags elske-hate forhold 
drev de hverandre fra skanse til skanse. Som en katalysator lokket hun frem de beste, - og de 
verste sidene i ham.  !
Tor selv var i disse årene stadig sterkere preget av smerter i ledd og overbelastede senefester. 
Også forholdet til Berit som stadig tilspisset seg, og hans egen mentale helse, rammet 
arbeidsevnen. I et brev til sin bror Arve i 1975 skriver han: «Umiddelbart efter denne 
utstillingen i fjor fikk jeg en gæern arm som satte meg ut av spill i åtte måneder. Jeg kunne 
ikke arbeide og jeg hadde forbud mot å arbeide. Det var rene dødsdommen. Når jeg så i høst 
så smått, forsøksvis, famlende og ikke minst vettskremt kunne ta til med noe småtteri, 
kollapset jeg. Jeg braste sammen. Og på bunnen av det sammenbruddet har jeg oppholdt meg 
siden. Jeg liker ikke å måtte si dette.»   Likevel fortsetter han i samme brev: «Bevares igjen – 21

for det må også sies at jeg er på verkstedet og kødder noen timer hver dag. Sånn for halv 
maskin, men. Jeg arbeider noen timer hver dag. Forsiktig. Tilbakeholdent, det er så. Små 
bilder. Små bilder kan også bli gode. Nettopp i den senere tid, det kan jeg godt si, har jeg 
oppdaget at enkelte små bilder tilmed kan bli meget gode.» !
En sterkt tilspisset situasjon etter Tors hjemkomst fra et besøk hos sin bror Arve i New York, 
førte til at han den 19. april 1976 tok Berits og sitt eget liv.  !
Nye bilder 
Tor Hoffs separatutstilling i Galleri Permanenten i 1974 markerer først og fremst et skille i 
hans kunstneriske utvikling, men også blant kritikere og museer oppnår han lovord og 
annerkjennelse.   Bildene viste hvilke store forandringer som hadde skjedd i løpet av få år. 22

Den dominerende vekten på linjen var dempet, for å gi langt større spillerom for formfølelse 
og plastisitet. Generelt kan man si at knutemotivene hadde utviklet seg til knokkelaktige 
planter (Ill. s.19), mens bølgeformene mer hadde tatt form som forrevne fjellsider og sprukne 
stenformasjoner (Ill. s.24). Alle formene ser ut til å kjempe for sin eksistens enten de strekker 
seg oppover, bukter seg mot hverandre eller siger nedover. Bildene minner om øde landskaper 
der vekst og liv løper sammen med oppløsning og død.  !
Nytt er det at bildene har fått titler. Betegnelser som Groende, Forvitring, Belgene brister, 
Sprukken jord viser at Tor Hoff har beveget seg et langt skritt mot et assosiativt billedspråk. Et 
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!  Brev til Arve Hoff datert 5. mars 1975. Gjengitt i I sterke krefters vold, Oslo, 1984, s.116.21

!  Erik Dæhlin i Arbeiderbladet (dato ukjent) skriver at «utstillingen bør være et 22

gjennombrudd». Også Arnstein Arneberg i Dagbladet 5.3.1974 og Helge Rød i 
Morgenbladet6.3.1974 skriver positive anmeldelser. Både Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet og 
Norsk kulturråd gjør innkjøp. 



billedspråk der naturens sprekker og furer, spalter og hulrom, men også menneskers rynker og 
folder danner et grunnleggende mønster.  !
Også teknikken har forandret segl. Nå er det bare bakgrunnen som er laget av pålimt papir. 
Hovedmotivet er skapt ved bruk av sjablonger, lim og sprøytepistol. Mot et goldt rom farget 
rødt, turkis, orange eller beige står merkelige formasjoner igjen i sølv og gull, modellert frem 
med sorte overganger og skarpe konturer. Uttrykket blir spakt gjennom en original 
kombinasjon av plastisitet og flatevirkninger, skarpe kanter og modellering av lys. Bildene 
har både monumentalitet og enkelhet over seg.  !
Det er kommet en ny psykologisk undertone i bildene som viser at Tor Hoff har beveget seg 
bort fra tidligere uttalelser om at kunst ikke skal speile kunstnerens sjel. Nå bærer bildene i 
seg en gjenklang av menneskelige konflikter og uro, en innestengt tvang.  !
På tross av store påkjenninger, som blant annet flere brev til broren Arve vise, maktet likevel 
Tor Hoff å fortsette arbeidet. Resultatet var en ny separatutstilling på nyåret 1976 i Galleri 
Haaken. Denne gangen var anmeldelsene adskillig mer kritiske der betegnelser som 
«Overfladisk fornyelse» og «Livløse demonstrasjoner» ble brukt.   23

!
Man ser her en klar utvikling fra utstillingen i 1974, selv om temaene og utførelsen er nært 
beslektet. Den mest iøynefallende forandringen er at alt synes å være presset et hakk videre, 
mot et mer giftig og anløpen stadium av motivene.  !
Formatene er blitt mindre, fargene har forandret seg og han bruker ikke lenger pålimt papir 
som bakgrunn i bildene. Bakgrunnen går nå mer i ett med motivene, som om rommet rundt er 
i ferd med å løse seg opp. Sølv og gull er også så godt som forsvunnet. Resultatet er en mer 
nyansert fargebruk, men også langt mer outrert (Ill. s.27). Her skriker rosa mot turkis, fiolett 
mot orange, lysegrønt mot gult.  !
Bildene har et psykedelisk preg der Tor Hoff åpenbart tøyer grensene for en tradisjonell 
oppfatning av hva som er «pent». Som giftstoffer sprer fargene seg utover, i fare for å bryte 
ned alt liv rundt seg. Fremdeles ser man knokkelaktige planter, jord som sprekker, opprevne 
fjellformasjoner, men tematikken er trukket enda lengre ut i en uvirkelig sfære. Et nytt motiv 
som Himmelsten (Ill. s. 28) eller Stigende sten understreker dette, der en stor oval sten løfter 
seg fra bakken og svever vektløst i et goldt rom.  !
Formene har ikke samme stramhet over seg som tidligere. De ser heller ikke lenger ut til å 
være i vekst. Tidligere fikk man følelsen av at formene kjempet for sin egen eksistens. Nå har 
forfallet satt inn for fullt. Samtidig som de ernærer seg av sine egne utvekster, brytes de ned 
av en indre forråtnelsesprosess. Motivene står i fare for å løse seg totalt opp i 
mikroorganismer, med en gjenklang av naturmystikk og romantikkens interesse for 
skaperverket.  !
Psykologiske abstraksjoner 
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!  Paul Grødtvedt i Morgenbladet 12.2.1976 og Harald Flor i Dagbladet 21.2.1976.23



Med disse bildene kombinerer Tor Hoff, som én av de meget få her i landet, to motpoler 
innenfor norsk abstrakt maleri. Motivmessig har han tatt et avgjørende skritt i retning av den 
toneangivende naturabstraksjonen, samtidig som han ved den kjølige fremstillingen bryter 
med denne tradisjonens mer ekspressive form.     !
Med Jakob Weidemanns skogbunnbilder fra slutten av femtiårene og hans senere lyriske 
naturabstraksjoner hadde man fått en fornyer av norsk landskapsmaleri. Om det var råttent løv 
eller høstens mørke, blomsterenger eller vårens lys, var alle motivene fremstilt med stor 
ekspressivitet og variasjon i strøk og tekstur. Bildene fikk på denne måten karakter av følelser 
og intuisjon, som om kunstnerens impulsive skapelse hadde nedfelt seg på lerretet. På den 
andre siden stod Gunnar S. Gundersen med sin analytiske og rasjonalistiske holdning til 
abstraksjonen. Her var ikke et penselstrøk igjen på lerretet eller andre spor av kunstnerens 
tilstedeværelse. Bare presist avtegnete former som beveget seg i flaten avhengig av 
forskyvninger og variasjoner. Også Gundersens bilder fra slutten av sekstitallet med en 
klarere eksistensiell dimensjon var renset for en personlig tone i sitt asketiske preg.  !
Tor Hoff kombinerer nå disse ulike tradisjonene. Inspirert av naturens former skaper han 
bilder i en merkelig upersonlig form. Ingen heftige strøk eller assosiasjonsskapende 
materialbruk viser til kunstnerens tilstedeværelse, samtidig som bildene gir inntrykk av å være 
sterke personlige bekjennelser. Det følelsesmessige engasjementet uttrykkes med hjernens 
kjølige rasjonalisme.  !!
Tidsbilder, personlige bekjennelser eller nye erkjennelser? 
Bildene gir inntrykk av å være merkelige blandinger av surrealistiske visjoner og mer 
konkrete naturkatastrofer. Den sjablongaktige utførelsen og de kunstige fargene forstyrrer 
likevel dette bilde og etterlater til tider bare følelsen av total oppløsning. Man kan selvfølgelig 
spekulere i hva som er i oppløsning. Skal bildene forstås som symbolske lignelser, atomer 
som sprenges, angsten i en fremmedgjort verden eller sinnbilder på kunstnerens eget indre? !
I et samfunnsperspektiv befinner bildene seg langt fra syttiårenes kunstpolitisering. I den grad 
man kan lese et samfunnsengasjement er det på et generelt plan. Mange av tidens strømninger 
og nye erfaringer kan likevel sees i bildene, som for eksempel de mange satellittbilder som 
fulgte i kjølvannet av sekstiårenes rakettutskytinger, vektløsheten i rommet. Jorden sett fra 
verdensrommet, horisonten som forsvant. Også følelsen av noe absurd og ubehagelig, som et 
endelig bevis på menneskenes utilstrekkelighet når sterke krefter er satt i spill, fornemmer 
man.  !
Maleriene fremstår som vrengebilder av naturen. At roen og harmonien er fraværende er så, 
men heller ikke dramatikken stammer fra naturens lys og mørke. Tidens urolige puls har lagt 
seg som et klamt slør over motivene. Her fornemmes storbyens hektiske tempo, 
lysreklamenes neonfarger, hippi- og dopkulturens drøm om ny erkjennelsen, jazzmusikkens 
rytmer, diskotekenes lys og lyd, den seksuelle frigjøringen, det moderne menneskets uro. !
Man blir slått av råheten i disse arbeidene, men også det hudløse og sårbare. Strevet i alle år 
med å trenge forbi intellektets kontroll synes å ha lykkes Tor Hoff. Prisen er at kunstneren ser 
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ut til å ha mistet noe av kontrollen over sitt eget stoff. S om bilder på sterke undergangskrefter 
i menneskesinnet, er det som om sjokket over møtet med bildene bare har fremtvunget verre 
ting. Nå ernærer bildene seg av sin egen nedbrytningsprosess.  !
Tittelen på essayet, «Erkjennelsens porter», er valgt som metafor for Tor Hoffs bilder fra 
syttiårene.    Dette er ikke ment som et bilde på Tor Hoff som person, men som et bilde på 24

hva bildene selv uttrykker. Tittelen er tatt fra Aldous Huxleys bok med samme tittel. Ikke 
fordi bildene nå er illustrasjoner av hva et menneske opplever under meskalinrus, men fordi 
Tor Hoffs bilder synes å avbilde en sterk erkjennelsestrang. Det er kommet et sterkt uvirkelig 
element inn i bildene, en verden sett gjennom en annen dimensjon. Grensene mellom et ytre 
og et indre rom er opphevet, det er også tid og sted. Tilbake er bare abstrakte begreper som 
«eksistens», «mening», «natur». Viljen til erkjennelsen gjennomstrømmer bildene, selv om 
prisen ser ut til å være den totale oppløsning.  !!
Biografi 
1925  Født i Kristiansand 13. november 
1942  Bjarne Engebrets malerskole 
  Statens håndverks- og kunstindustriskole under Thorbjørn Lie-Jørgensen 
1945-47 Statens Kunstakademi under Aage Storstein 
1947  Elev ved Kunstakademiet i København 

Debuterer på Høstutstillingen. Deltar også i årene -51, -56, -61. -68, -69, -71 
(innkjøp av Norsk kulturråd), -73, -76 

1948  Gifter seg med den danske lyriker Ida Munck 
1951-54 Petitskribent i Dagbladet 
1952  Første separatutstilling i Galleri Per, Oslo 
1954  Separatutstilling i Galleri Moderne Kunst, Oslo 
  Illustrer Inger Hagerups dikt Julehelg 
1960  Ansatt som lærer i «form og farge» ved Sandaker videregående skole i Oslo 
  Ansettelsen varer livet ut 
1963  Separatutstilling i Galleri Moderne Kunst, Oslo 
1968  Separatutstilling i Galleri Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo 
  Innkjøp første gang av Riksgalleriet 
1969  Separatutstilling i Galleri Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo. Innkjøp av 

Riksgalleriet.  
1971  Ekteskapet med Ida Munck oppløses. Lever resten av livet sammen med Berit 

Schjelderup 
1971-76 Varamedlem i Nasjonalgalleriets råd og innkjøpskomité  
1973-75 Medlem av malergruppen i juryen for offisielle utstillinger (Høstutstillingen) 
1974  Separatutstilling i Galleri Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo. Innkjøp første 

gang av Nasjonalgalleriet. Innkjøp av Riksgalleriet og Norsk Kulturråd 
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!  Aldous Huxley: Erkjennelsens porter, Oslo 1957. Huxley tok det narkotiske stoffet 24

meskalin under observasjon av en medisinsk forsker i California i 1953. Formålet med 
eksperimentet var å få adgang til en indre, åndelig verden for å belyse sammenhengen mellom 
ånd og materie, hjerne og bevissthet. 



1976 Separatutstilling i Galleri Haaken, Oslo. Innkjøp av Nasjonalgalleriet og 
Riksgalleriet. Dør 19. april 

1984 Minneutstilling i Kunstnernes Hus, Oslo. Innkjøp av Riksgalleriet 
 Minneutstilling i Galleri Tanum, Oslo 
 Separatutstilling i Galleri Parkveien 8, Molde 
1985 Separatutstilling i Galleri Riis, Trondheim og Oslo, 1986 !!
Offentlige arbeider 
Representert i Nasjonalgalleriet; Rolf Stenersens Samling, Oslo; Islands kunstmuseum. 
Innkjøp av Oslo kommunes kunstsamlinger; Norsk kulturråd; Selskapet Kunst på 
Arbeidsplassen; Riksgalleriet  !
Takk 
Jeg vil gjerne takke dem som på forskjellige måter har bidratt i forbindelse med utstillingen: 
Kjell Bækkelund, Haaken A. Christensen, Jan E. Hansen, Per Hovdenakk, Terje Huser, Knut 
Rose, Johannes Rød, Odd Tandberg, Rachel K. B. Troye. En spesiell takk til Arve Hoff for et 
godt samarbeid.  !
Cecilie Malm Brundtland 
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