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MALEREN  ULRIK  HOFF
f,   ig38,  er  uddannet  på   kunstakademiet  fra   ig60-ig66,  og  var  eiev  af
Kai  Mottlau,  Palle  Nielsen  og  Søren  H].ort  Nielsen.

Om  sin  kunst fortæller  Ulrik  Hoff:  Det  er først  og  fremmest  min  medfødte
palet,  som  gør,  at jeg  overhovedet kan  male.  Billederne  bliver til  inden  i  mig
seiv,  men  ikke  på  baggrund  af stribevis af fotografier.  For mig  sker der aitid
det, at fotograferer ].eg et antai  biiieder i  naturen, ja så maier jeg  netop det,
som ].eg  ikke fik fotograferet.  Ofte  er det  kun  et  kort glimt,  et hurtigt syns-
indtryk,  som  så  biiver tii  seive  maieriet.  Som  der var en,  der sagde  tii  mig,
så  har jeg ].o  maiet  heie  biiiedet,  inde  i  mig  seiv,  inden ].eg  rent faktisk går  i
gang  med  pensier og farver.  Netop sådan  hoider ].eg af at arbe].de og  udvikie
mig  rent kunstnerisk.

Uirik Hoff har været aktiv på den danske kunstscene i snart en menneskeaider
og  med  stadig  stigende  succes  på  udstiiiinger  i  mange  forskeiiige  gaiierier
gennem  årene.  Langt de fleste  af hans  biiieder befinder sig  i  private].e,  men
en  ikke  ringe  dei  af  hans  produktion  er  også  at  finde  på  vægge  i  ministe-
rier,  på  rådhuse  og  i  mange  andre  offentiige  institutioner.  Han  er derudover
repræsenteret  på  bi.a.   Statens  Museum  for  Kunst,  Statens  Kunstfond  og
Kobberstiksamlingen

Mere  end  mange  andre  mestrer  Hoff farvens  harmoni.  Han  tør være  enkel,
og  så  formår  han  aiiigevei  at  nuancere  sjne  farver,  når  han  bruger naturen
som sit forbiiiede.  At se på  et biiiede af Uirik Hoff er som at synke ind  i  iand-
skabet.  Det er som  at synke  ind  i  sig  selv.  I  meditativ  harmoni.

``Ulrik  Hoff  har  opdyrket  sin  helt  egen  særlige  status  i  dansk  kunst,  Han  er

naturens  og   iandskabets  store  fortæiier.   Han   kan   skiidre  et  iandskab  så
smukt,  at det næsten skærer i  hjertet,  Hans farvebehandling  er sanselig  og
sensibel.  Det  er  som  at  høre  et  musikstykke  af  Carl  Nielsen.  Dramatisk  og
biidt på  samme tid'' o/e [t.ndboe



BILLEDHUGGEREN  JAN  HOLGER JERICHAU
f.  ig37,  var  eiev  af  biiiedhugger  og  grafiker  Gunnar  Hossy.  Han  biev  også
''fornuftigt"  uddannet,  som  håndværksmaier.  Efter  en  iang  række  år,  hvor

han  skuiie  skaffe  brød  på  bordet,  var  det  først  som  pensionist,  at  han  fik
le].Iighed  til  udelukkende at  koncentrere  sig  om  sin  kunst.  Siden  har han  ar-
bejdet myreflittigt og  udstillet i  mange sammenhænge,

Jan  Holger  Jerichau  havde  en  stor  separatudstilling  i  Frederikssund  Kunst-
forening i første haivdei af 2oio.  Når han aiierede dukker op på scenen igen,
er det fordi  Ulrik  Hoff specielt  gerne  ville  have  ham  til  at  supplere  sin  egen
udstiiiing  -men  også fordi, vi seiv sætter stor pris på Jans kunst.

Han  udstiller nogle af sine  nyeste værker,  bl.a.  en  serie  med  ægyptisk inspi-
rerede  skulpturer og  grafik efter en  rejse til  Ægypten.  Det er  netop  karakt-
eristisk for  hans  kunst,  at  han  arbejder og  illustrerer  ud  fra  det,  der  umid-
deibart  kiinger  i  hans  sind,  at  han  egentiig,  på  trods  af det  møjsommeiige
arbe].de  med  den  skulpturelle  form,  er  impulsiv  og  spontan  i  sit  udtryk  og
formår at udtrykke sig  i  mange forskeiiige  materiaier.

Han er oldebarn af kunstnerparret Jens Adolf Jerichau og  Elisabeth Jerichau-
Baumann,  og  rundet  af  en  slægt  med  usædvanlig  mange  kunstnere.  Den
kunstneriske  tradition  ligger  i  hans  gener,  og  i  værkerne  arbejder  han  ofte
med motiver  som masker, dyreskikkelser og parafraser over mytologisk stof.
Samtiden forholder han sig aktivt til og   kommenterer den  ud fra et humani-
stisk synspunkt.  De almene,  menneskelige betingelser som f.eks.  undertryk-
kelse contra frihed,  er ofte indbygget som sk].ult kommentar i  hans værker.

Stemningsmættede landskaber
og  udtryksfuide former  [[.



FERNISERING:
onsdag  d.  9.  ma].  kl.17  -19.30
begge  kunstnerne vil  være tilstede

Jørgen  Lykkegaard og  Niels Elberling står
for den  musikalske underholdning

TEGN  CROQUIS  MED  ULRIK  HOFF:
Søndagsarrangement d.  13.  maj  fra  kl.13  -16,

Uirik Hoff  har undervist i  maieri og tegning  i en årrække og drevet en  meget
anerkendt   maierskole.   Vi  får nu  seiv  iejiighed tii  at stifte  bekendtskab  med
hans  ekspertise,  idet  han  generøst  har  tilbudt  at  vejlede  os,  øvede  som
uøvede  i  croquistegning.

Så   medbring   seiv   papir  og   biyant  og   kast  jer  ud   i  det.   Der  biiver  stiiiet
ievende  modei  tii  rådighed,  og  vi  tegner  i  Langes  Magasin  i  et  af  iokaierne
ovenpå.  i  pausen  går  vi  nedenunder  i    udstiiiingsiokaiet,  hvor  Uirik  Hoff vii
svare på spørgsmåi tii de  udstiiiede værker.

Frederikssund  Kunstforening  trakterer  i  pausen  med  en  lille  forfriskning  og
en kop kaffe. Vi skal  betale modellen og  kræver derfor 50 kr. for medlemmer
af kunstforeningen  og  80  kr.  for ikke medlemmer.

Da  det  er  begrænset,  hvor  mange  vi  kan  være,  må  vi  bede  om  tiimeiding
efter  princippet  "først  til   mølle   ...   etc."  enten  til   formand@frederikssund-
kunstforening.dk eiier tii  Jane  Nøgiebæk  på tif.  27  i4 32  52.

Foreningens hjemmeside:
www.frederikssund-kunstforening.dk
mail@frederikssund-kunstforening.dk
ellerkasserer@frederikssund-kunstforening.dk

Referatet fra Generalforsamlihgen 2012
er lagt ind på vores hjemmeside.


