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Ind fra disen, men hvem klarer lyset? 

 
Vi lever i en folkevandringstid. Mange folk flygter. Nogle vandrer for at overleve, andre for at overle-
ve bedre. Også vi i Vesten er på vandring, gennem livet. Og Mogens Hoff har været længe under vejs. 
Han er født 1934. Og han bærer på et håb, der er intensiveret gennem årene. Bare mennesker må kom-
me frem til et sted, hvor de kan leve godt med hinanden og få lov at gro. 
   Men det er en svær færd. Det fremgår af hans store værk fra 2001, Ind fra disen. En flok mennesker 
går på lavt vand. Det er sådan set ingen badetur. Det er, som om de har gået længe, meget længe. Som 
om de er de sidste generationer af den menneskeslægt, der fødtes med huleboerne. De er nøgne, for 
livets gribende vilkår er vor sårbare nøgenhed. Spørgsmålet er: vil vi erkende den. Og selv om vi prø-
ver, kan vi så bevare kraften, hvis tiden er så vanskelig som vor tid. I så fald skal vi se et lys for os. Og 
lyset er der. Det falder ind på de gående skråt forfra. Men det er, som om de ikke ænser det. 

Ind fra disen, 2001, 170 x 250 cm 
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De går roligt, tavse, uden at beklage sig, i hvert fald lige nu. Jo mere ensomme mennesker er, jo færre 
ord. Og har de talt sammen længe? De er ganske vist på vej fremad, og i samme retning. Men armene 
hænger kraftesløst ned, uden at være rigtigt med i vandringen. Det er, som om bevidstheden om deres 
situation ikke er gået op for dem, som om de alligevel ikke kender retningen, meningen med livet, 
men bare følger kravene fra en overfladisk tidsånd, som de ikke inderst inde tror på. Det overfladiske 
er det åndeligt tågede, og det er netop tågen, de kommer fra. 
   Hvis livets mening er i midten, som den var i vor religiøse europæiske kulturs fortid fra omkring 
1000 og indtil renæssancen, hvor Kristus eller Maria med barn sad dér, så er midten i deres liv tom. 
Det har den været i vesten siden romantikken, da historiens hidtil mest hensynsløse og profitbegærlige 
borgerskab tog magten i Europa. Det menneske, der bagerst dukker frem midt i Ind fra disen, er da 
også helt udvisket, i både hoved og krop. Foran ham optræder to kvinder med fyldige og smukke krop-
pe. Den ene har en mand ved siden af sig, men hvor deres arme mødes i hænderne, ender de i en tynd 
streg. Hvor nær står de to egentlig hinanden? Kan de handle sammen? De svarer selv. Hun ser ned, og 
han ser hen på billedets anden attråværdige kvinde. Et par til højre rører ikke hinanden. Den unge 
kvinde ser ned for sig selv, mens han meget tøvende ser opad, konfus over, hvorhen han mon skal. 
Kvinden ved hans side, hvad vil hun? 
   Tre figurer går helt alene, næsten udviskede, som mange mennesker i dag. Hvem har en chance for 
at vokse og få kontur og ansigt, hvis ingen andre tæller end én selv. Så bliver man i sandhed en selvtil-
strækkelig individualist, der vandrer ind på en ø. Dér tager man tøjet på som panser og slår sig ned 
borte fra alle de andre, der kun ses som utålelige konkurrenter. Man klamrer sig til sin begrænsning af 
frygt for at miste sig selv i det store fællesskab. 
   Ét problem har de alle. De trasker som en spredt hob. Og selv de fem forreste voksnes ansigter er 
skabt med mere eller mindre slørede træk. Sjælen er ansigtets spejl, og sjælen, hvor er den blevet af? 
Er den endegyldigt forduftet? Identiteten er langt fra, hvad den kunne være. 
   Men så studser man og bliver lige med ét i højt humør. For se lige den dreng dér, sikken knægt. 
Hvor de andre mere står end går, skridter han energisk ud med beslutsomt ansigt, kæmpeskridt og ar-
me, der svinger som møllehjul. Og han går forrest. Han kender åbenbart vejen. Men hvorfra? Og kan 
en dreng være leder? Kraften til den rolle, hvor kommer den fra? Den yppige kvinde næsten lige bag 
ham ser som den eneste ned på ham og tager sig til sit skød, som drengens hoved formelt berører. Er 
han vokset frem af hendes nok så ubevidste naturs omsorg? Eller har han fået sin unge herlige myn-
dighed fra en dreng, der i et tempel i Jerusalem engang belærte vildfarne præster om livets værd? Eller 
begge dele? Svaret svæver i billedets dis. Ingen tolkning har nogensinde kunnet føres dybt ned på ba-
sis af bare ét billede i en kunstners produktion. Hans billeder må sammenlignes, for analogien er tolk-
ningens mor. Så måske er hjælpen nær. 



6 

 

Flygtninge i en moderne nadver: så hvem er med? 

 
Dyk ned i Flygtninge omkring et bord  fra 2005 (s. 7), et andet af Mogens Hoffs hovedværker. Nogle 
mænd, jævne folk, et ældre råd af sigøjnere, sidder om et bord i Kosovo: hvordan kommer vi videre? 
Én mand til højre drejer skarpt hovedet ud i natten. Nærmer fjenden sig? Men flere ved bordet er ikke 
rigtigt med. De ligner de mange mennesker, der i dag slår antennen fra, når det gælder. Har de nogen? 
Fire mænd til venstre har. De har lige talt med den figur, der falder mest lys på. Nu drejer han hovedet 
væk fra dem og ser eftertænksomt lige frem for sig, både afklaret og vemodig. Han har en leders karis-
ma. Er han ikke beslægtet med drengen fra disen? Det er kun hans hånd, der ses, endda udstrakt på 
bordet. Hånden er symbol på beslutningen: sådan her bliver det. 
   Hvordan bliver det? En mand har rejst sig op. Han skutter sig og går tilsyneladende ubemærket væk. 
Men samtidig ser han sig beklemt tilbage. Han er i gul dragt. Hov, siger det i én. Det må være Judas. 
Det her er åbenbart en moderne nadver. Men er det forræderi? Er han en af vor tids mange utro tjene-
re, der standser livets bevægelse og skjuler frøene i sin golde jord, så de ikke spirer? Er han den selv-
tilstrækkelige individualist, bruddet på livets orden, som man venter at finde i et moderne maleri? Nej, 
er han? Ser Judas overhovedet lusket ud? Er han ikke sendt ud af lederen selv for at forråde ham, så de 
andre kan undslippe? 
   Peter sidder som en lille tæt bonde lige ved siden af Jesus. Han er i pagt med Caravaggios folkeligt 
sympatiske Peter i hans Matthæus´ kaldelse. Den figur forargede oligarkiet i Rom, fordi Peter var et 
symbol på den høje autoritære pave selv og derfor plejede at blive fremstillet som overklassemenne-
ske. Også Hoffs Peter kommer nedefra og ser helt forstenet ud ved tanken om Jesu beslutning: ”kunne 
jeg selv have klaret det offer for fællesskabets skyld? Nej. Og jeg skal tilmed overtage ledelsen, når 
Jesus nu bliver mejet ned. Puha”. Spørgsmålet er: har Jesus selv taget beslutningen? I hvert fald først 
efter en forhandling. Han er ikke en mere eller mindre enerådig fyrste, der som Leonardo da Vincis 
Jesus i Den sidste nadver fra 1495-98, skabt for Milanos hersker, præsiderer midt for bordet i en for-
nem højeloftssal. Man skal se efter for at finde ham. Han er kun primus inter pares, den første blandt 
ligemænd. Han tilhører en republikansk tradition, ligesom florentineren Giottos Jesus i hans Den sid-
ste nadver i Padua fra 1305 (s. 9). Han og hans disciple sidder tæt og lige store sammen om et ydmygt 
bord et ydmygt sted. 
   Hos Giotto som hos Hoff drejer det sig nemlig ikke om lederens eksklusivitet og føren sig frem på 
kollektivets bekostning. Ganske vist har mennesket hos Hoff sit vækstpunkt i individualiteten, som det 
ikke mindst fremgår af hans mange psykologisk nærgående portrætter af folk, som han insisterer på at 
kende indefra for at kunne vise deres særpræg, folk som Bent Melchior  og Thorkild Bjørnvig.  Indivi- 



 7 

 

Flygtninge omkring et bord, 2005, 120 x 140 cm 
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dualiteten er nok det uundværlige, men den store risiko er, at man lukker sig om sig selv og forkalker i 
sit hus, så derfor vægter Hoff bevægelsen ud over individualiteten frem for alt: lev i bølgeslaget mel-
lem roen om dit vækstpunkt, din kerne, og så den åbne vækst ud over dig selv. Så du stiger op gennem 
stænglen til blomsten og kan indånde luften mellem rod og lifligt blomsterstøv, og så du smelter ind i 
en atmosfære, en sammenhæng med andre mennesker, der også snuser livet ind. 
   Hoff bærer helt fra barndommen under besættelsen biblens fortællinger i sig. De er nerven bag me-
get af den mest vitale kunst i vesten. Uden at have fået historier som den om Nadveren i Jerusalem og 
den barske korsfæstelse ind under huden, hvordan så opdage vor egen skødesløshed og eventuelle of-
fervilje? Ser vi så overhovedet det afgørende i livet? Det fordrer i hvert fald, at vi kan indleve os i per-
sonerne. Det kan man ikke i et abstrakt æghoved, som Hoff opdagede i sin 60´er ungdom, da han selv 
malede abstrakt. Han forlod det abstrakte og minimalistiske, fordi det blev mere og mere intetsigende. 
Så dukkede Andy Warhol op, og også Hoff prøvede pop-kunsten. Den var trods alt folkelig. Og fol-
kets trivsel betød noget. Meningen var, at folk i poppen skulle komme til erkendelse af tidens tomhed i 
forbrugsboomet, men viste poppen andet end tomheden og den nye, fremherskende overfladementali-
tet i vesten? ”At købe er meget mere amerikansk end at tænke, og jeg er noget af det mest amerikan-
ske, der findes”, sagde Warhol: ”Jeg er ligeglad. Jeg er ligeglad med alting. Det er det, mine værker 
handler om”. 
   Det var Hoff ikke. Den mentalitet, der også vandt i den danske kunstverden, fik ham til at reagere 
stærkt. Den indebar jo en total nedgøring af mennesket. Fortællingerne bankede for alvor på igen og 
forlangte at blive fortalt. Hoff blev færdig som læreruddannet i 1970, og børn optog ham og blev ved 
med det. Nogle var naturlige, ligetil, forundrede, ligesom kvinder, som han mødte, ikke mindst på U-
landsarbejde og gentagne besøg i Afrika mellem 1972 og 1983. Og det gjorde det naturligt at bruge et 
naturalistisk formsprog, selvom det hos den såkaldte kunstelite, ja hos næsten alle, ansås for totalt for-
ældet. Hoff var ligeglad, selvom det bragte ham mere i periferien og gjorde det umuligt for ham at 
knytte sig til nogen kunstnergruppe. Man måtte gøre, hvad der lå i én. Naturalismen blev ikke ren som 
i den tidlige renæssance, hvor der var faste konturer om mennesker, dyr, natur, men figurerne blev 
som i Flygtninge ofte skabt i ekspressive farveformer for at vise nutidsmenneskets problemer med at 
blive sig selv. 
   Alligevel er dette billede opløftende. Nogen tager trods alt ansvar, og dét mere end én. Hoff har tra-
ditionens kunst i sig. Kun derfor kan han bryde med noget i den. Og et stort brud er der. Tre kvinder er 
nemlig med i hans flygtningenadver. Hoff elsker kvinder. Han maler dem vidunderligt sanselige, ofte 
med påkrybelige runde rumper. Men ikke lige her. Her forvandles sanseligheden til ånd. Maria Mag-
dalena, Jesu elskede, er krøbet sammen med ansigtet lige op ad hans ryg. Hun udstråler betagende al-
vor. Hun skal snart tage afsked med ham, og det er ubærligt, men alligevel til at bære, for hans død er  
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nødvendig for fællesskabets overlevelse. Maria ser vemodig ned på Jesus. Martha, den praktiske, taler 
med én, der lige er kommet ind ude fra. Vil hun overtale ham til at slutte sig nærmere til kredsen? Den 
kunne godt bruge ham. For det er Thomas, ham, der tvivlede på Gud og opstandelsen. Han står lidt 
kejtet, fuld af eftertænksomhed. Med et lys i rummet lige foran sig. Kryb ind i ham, siger Hoff til be-
skueren. Din tvivl er tærsklen til tro. Handl ud fra tvivlende tro. Det er mit billedes budskab. Bild dig 
ikke ind, at min kunst taler om andre. Den taler om dig. 

Giotto, Den sidste nadver, ca. 1305 
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Budskab og nærvær i kunsten: hvor kommer det fra? 

 
Næh hør nu: skal kunst omvende beskueren? Ikke til en bestemt ideologisk gudstro. For Guds skyld, 
nej. Men den skal forvandle os: få os til at turde, hvad vi ikke tør. Gøre os til den, vi kan blive. Vise os 
vor mulige storhed: kæmp for det, som du har kært: de andres liv. Er det ikke satans gammeldags bra-
gesnak, når man står og kikker på en typisk ´moderne´ kunstner som Judith Ström, der tegner en løst 
skitseret kvinde i hjørnet af et lærred, som en ensom og forladt er-det-da-ikke-synd-for-mig autist. 
Hun er ´in´, for hun dyrker fraværet. Hoff er i nærværet. Så får man for en gangs skyld et valg. Hoff er 
en af de få moderne kunstnere, der giver os det. Det er af det gammeldags, fremtiden gror. 
   Hvordan bliver man nærværende? Er Guds nåde nødvendig? Det vil Hoff nok sige i Bebudelsen fra 
2001 (s. 11). Her hengiver, ja overgiver hans Maria sig ekstatisk til en symbolsk stor kontur-Gudshånd 
over sig. Selv tvivler jeg på, at den hånd og nåde er der. Noget af det gammeldags er jeg ikke så tryg 
ved. Og jeg er direkte nervøs for det ekstatiske, der altid florerer i perioder af historien, hvor menne-
sker er mest tomme indeni og derfor elsker at blive revet med. Sådan, tom, virker Hoffs Maria dog 
heldigvis ikke. Men alligevel spørger jeg: rækker den tvivl ikke, hvor bevidstheden har fået lov at be-
vare en position? 
   I Giottos Mariæ Bebudelse i Padua sidder Maria ligeværdig med englen, lige over for den, og hun 
siger ja til at føde Guds barn, men først efter nøje overvejelse. Og Hoffs egen Thomas, behøver han at 
tro for at handle? Nej, når han tager et skridt frem i Flygtningenadveren, vil lyset foran ham gå ind i 
ham, som det allerede er i Jesus, og mødes med hans egen bevidstheds lys. Guds arm ovenfra fore-
kommer for dominerende i Hoffs Bebudelsen. Den virker for ideologisk, selvom den med en meget 
kærlig hånd næsten a´er og velsigner Maria. Kunne Maria ikke have mødt bebudelsen i form af en hel-
ligåndens fuglevinge? Er  problemet ikke, at hun ikke som mennesket i den ægte evangeliske kristen-
dom og som hos Thomas Aquinas og Giotto har en fri vilje, til at sige ja – og nej? 
   Guds hånd er der heldigvis kun som rigtig menneskehånd i Flygtninge, hvor alt er jordisk. Måske 
skal man ´bare´ være lidt heldig for at lave nærværende kunst, have været udsat for noget vitalt, lige 
dér hvor man boede, noget der støtter de mytiske bibelfortællinger. Ét ved jeg i hvert fald. Mogens 
kendte som dreng en mand, der havde været i Neuengamme. Det var hans egen far. Og selv om fade-
ren klappede i om det og også om sig selv og tog så meget skade i KZ-lejren, at han ikke kunne klare 
en lidt for følelsesoprevet og vilkårlig mor, trængte det efterhånden ind i sønnen, hvad det at ofre sig 
indebar: lidelse, udholdenhed, nedbrydning, angst, skilsmisse, men også undren, medfølelse, kærlig-
hed. For tænk, at faderen dengang turde risikere korsfæstelsen i KZ-lejren. Tænk, om han dog bare 
også havde vovet sin kone. Har man selv helt frimodigheden til det? 
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Bebudelsen, 2001,  
140 x 120 cm 
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En moderne korsfæstet Jesus: mindre offervillig end offer? 

 
At vove hinanden, turde tage om hinanden, være hinanden, er ikke mindst derfor det livsnære nutidige 
perspektiv i flere af Hoffs korsfæstelser, således i hans Stabat Mater fra 1995 (s. 13). Det er ikke hi-
storiemaleri. Alle personerne er moderne mennesker, også Jesus. De ses bare i lyset af den evangeliske 
myte. Jesus laves ikke radbrækket, som hos Matthias Grünewald, eller udvisket, eller fraværende, som 
i moderne korsfæstelser flest. Han har ikke totalt mistet sig selv undervejs gennem livet. Men naturali-
stisk intakt som hos Giotto er han og de andre personer om ham langt fra. Det står modsat hos Giotto 
åbent og uvist, om de vil føre Jesu virksomhed videre. Hvor meget af evangeliernes Jesus er der tilba-
ge i Hoffs Jesus? Hvor godt har den moderne Jesus selv klaret livet? I hvor høj grad har han været re-
de til at ofre sit liv for andre, som Kristus insisterede på at gøre? I hvor høj grad blev han bare ofret? 
Der er ganske vist lys i hans skikkelse, men det er klasket på, sådan som han i det hele taget er skabt 
med groft påsmurte, mest blålige farver. Maria Magdalena står med hånden under kind og ser op på 
ham, men næsten som en blot konturskikkelse. Johannes Evangelisten støtter Maria og tager i omsorg 
om hende, men hvordan er de to som personer, som karakterer? 
   Bagved optræder magtens mænd med hjelme, og romersoldaten Longinus står med den lanse, som 
han snart vil stikke ind i Jesu side. Disse mænd er kun lige akkurat skitserede. Hos dem er identiteten 
væk. De er lakajer for en undertrykkende statsmagt. En soldat bagerst kommer med en stige. Den når 
ikke op til himlen. Det er ingen Jakobsstige, for Gud tror de ikke på. Men spørgsmålet er: tror heller 
ikke menneskene omkring Jesus, og Jesus selv, rigtigt på det guddommelige? Er de ikke mindst lige så 
gudsforgåede, tvivlende, tvivlrådige og med alt andet end rene hænder, som Hoff ser sig selv i en lille 
bog om sine kirkebilleder, At se det, vi tror, vi kender. 
   Noget ubevidst i Hoff, barnet og idealiteten i ham, kan ikke rigtigt bære tanken. Ikke mindst derfor 
har han har været ude på noget. Han vil have ikke bare kroppene, men også ”det menneskelige ansigt 
tilbage” i maleriet og kirkekunsten. Han har fået nok af det tyvende århundredes billedstorm og ab-
strakte farve- og lysvirkninger. ”Ansigtet gør stadig kunstneren bange”, skriver han: ”det bliver for … 
privat, for specifikt” for ham. Vor tids kunstnere lider af ”berøringsangst”. Hoff vil have ansigtets 
træk, øjne, næse, mund, gjort nærværende, som indtil Cezannes tid, så man igen kan komme i nær 
kontakt. Men det er svært. Hoffs egne ansigter er både her i Stabat Mater og samtidige billeder som i 
en Pieta fra 1995 og Emmaus fra 1996 endnu i antydet tilblivelse.  

Stabat Mater, 1995,  
140 x 140 cm 
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Mod skildringen af nærværet og truslen om idealisering 

 
Hoff er selv ramt af angsten, en identi-
tetsangst i vor tid, der avler en identifi-
kationsangst. Men de følgende år fra op 
mod årtusindskiftet sker der noget. I 
1997 kommer vi nær på personligheden 
i Englen hvisker til Josef, der som man-
ge af vor tids mænd pludselig står over 
for at skulle sige et ægtefølt ja til en an-
dens avl. Selv om englen indtrængende 
fortæller ham, at det er Guds barn, som 
alle børn i grunden er, giver det sorte 
tanker: hvad vil folk ikke sige? Er det 
med den engel ikke ren forførelse, hvis 
ikke et gag i mig selv? Men så lader Jo-
sef i indre kamp englens ord sive ind i 
sindet og som gult lys brede sig i ansig-
tet. 
   Hvordan bliver vi mere os selv i en så 
barsk social sfære, som vi lever i? I 
overensstemmelse med litteraten Her-
bert Marcuse anviser Hoff i en række 
billeder de små fællesskaber og dyrkel-

sen af intimsfæren som identitetsskabende kraftcentre for et opgør mod den mentale undertrykkelse i 
samfundet. Det lille fællesskabs problemer udfoldes nærværende, bl.a. i Flygtninge. Og i Julenat fra 
2000 (s. 15) hersker en selvoplevet lykkelig samhu mellem en hengiven Maria og en allerede bekym-
ret Josef: kan det mon lykkes at få den nyfødte til at blive det lys i verden, der allerede har lejret sig 
om dets hoved. Maleriet er dog på kanten af den idealisering og idyl, der altid er faren, når det positi-
ve, her i form af familien, skal skildres i en identitetssvag tid. 
   Det samme er Hoffs alterbillede fra Romdrup Kirke 2005 med en Noli me tangere, rør mig ikke (s. 
15). Den opstandne Kristus og Maria Magdalena rækker nok ud efter hinanden og vil således hinanden 
i den umulige situation, men uden rigtig indre power. Er det ikke for ligetil for dem? Det ekspressive 
er væk, og især Jesus bliver skildret næsten Thorvaldsensk klassicistisk. Klassicismen risikerer at bry- 
 

Englen hvisker til Josef, 1997, 60 x 60 cm 
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de frem i en kunstner, som den altid gør i historien, når det naturli-
ge liv og naturalismen ikke kan få udfoldelsesmuligheder nok. Det 
skete i højrenæssancen. Og det er også i dag mere end svært at få 
det evangeliske budskab om omsorg og kærlighed frem og skildre 
sorgen, når den elskede dør.  
Hvor meget elsker og sørger vi? Hvor meget føler vi bare, at vi 
gør det? Hoffs prisværdige bestræbelse herpå lykkes for så vidt, 
som i en Pietà fra 2000. Sorgen og vemoden her er uomtvistelig, 
om end noget almen. Man kunne godt ønske, at han ligesom i re-
næssance-pietàer som Michelangelos i Peterskirken i Rom borede 
i personernes karakter og som i hans Duomo-pietà i Firenze fra 
omkring 1550 herunder gik dybt ned i deres indbyrdes, højst pro-
blematiske forhold: Jesus splittet mellem sanselighed og ånd, mel-
lem Maria Magdalena og Maria, mellem republikansk frihed og 

modreformatorisk ab-
solutisme. Maria trækker sønnens hoved og bevidsthed 
over til sig, men hans krop vil blive ovre ved Maria Mag-
dalene, der alligevel er fortvivlet, for hun kan ikke undvære 
hans sjæl. På den måde reagerede Michelangelo mod den 
idealiserende klassicisme, der fjernede alt indre splid, al 
dæmoni og ubehag. Hans kunst 
skabte derfor modsat højrenæssan-
cens klassicisme en virkelig mulig-
hed for ægte identifikation, der godt 
kunne bruges i moderne kunst. For 
vi sidder unægtelig med helt tilsva-
rende indre problemer i dag, ansigt 
til ansigt med vor egen selvtilstræk-
kelige frihedstro og en muslimsk 
Allah, der som paven i 1550´erne 
kræver underkastelse. 

Noli me tangere fra  
Romdrup Kirke, 2005 

Julenat, 2000, 155 x 120 cm 

Michelangelo, 
Duomo Pietá, 

Firenze 
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Drenge, der bliver til lys, når en oprørsk Marsyas spiller 

 
Identifikationsmuligheden er til gen-
gæld stor i de mange uforlignelige bil-
leder, hvor børn er hovedpersoner. I 
angstens århundrede gælder det om at 
komme nær barnets oprindelige umid-
delbarhed og frygtløshed. Barnet i Hoff 
er levende, og han tager altid dets parti. 
Ur-oplevelser fra barneårene sætter sig 
vedholdende spor i hans kunst. Ur-
oplevelser er uro-oplevelser: Scener 
med ubehagelige patriarker, der har 
villet tryne drengen, så han som i det 
grumme værk Drengen og patriarker-
ne fra 2002 sidder og kryber lidt sam-
men, så vidt muligt med ryggen til dis-
se fordømmende, selvgode, hovne og 
bedrevidende mænd, der har magten og 
ikke tøver med at misbruge den, sådan 
som den ene af de skildrede, Hoffs  

             egen lærer gjorde. 
   Med disse mænd som enerådende havde drengen i Ind fra disen næppe bevaret den umiddelbarhed, 
der ligger som tindrende livsgnist i børn og vises af Hoff i billeder som tre Hoppedrenge fra 2000 og 
fem drenges fornøjet konkurrerende samvær om deres lems format og pisseevne i Olympiade fra 2002 
(s. 18). En vigtig årsag til gnistens forvandling til en flamme, der er svær at slukke, kan graves frem af 
et værk som Fløjtespilleren fra 2002 (s. 17). Hoff fik allerede i gymnasiet begyndelsen til en arv fra 
antikken ind i sig. Satyren sidder halvskjult i skovtykningen og spiller dybt engageret. Og en nøgen, 
halvstor dreng står bag ham, kejtet, med ubehjælpsomhed i kroppen, urolig. Men han lytter betaget, 
selvom hans hele væsen udstråler: ”hvad skal der dog blive af mig. Jeg kan da vist aldrig blive bare 
nær så fantastisk til at spille som han”. Jo, mon ikke han kan. For håbet tindrer i biledet, så man fornø-
jes langt ind i sindet. Drengen er allerede kommet ind under den græske halvguds trylleri og visdom. 
Formelt går hans højre underben i ét med satyrens venstre knæ. Drengen vokser op af ham, og hans 
krop stråler allerede af lys fra spillet. 

Drengen og patriarkerne, 2002, 120 x 155 cm. 
Til højre: Fløjtespilleren, 2002, 81 x 71 cm. 
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   Det vil få ham til at vokse og blive mere og mere sig selv. For satyren værner om fløjtespillet og om 
de børn, der vil lære det. Han er godt fed, for han er nødt til at æde og drikke sig mod til ind imellem. 
Han er mere end menneskelig, og derfor er han i menneskenes verden utilpas og utilpasset. Men det 
lader han det ikke blive ved. Han tager affære. Han minder om en mand, som røg ind i Mogens´ sind, 
da han var en stor dreng, som i mit, da jeg var ung: Arne Sørensen, der efter en dans med PH fandt Det 
tredje Standpunkt midt mellem kulturradikalismen, socialismen og konservatismen med vægt på basis 
i familie og det nære liv og havde mod til at gå rundt i København som medlem af Frihedsrådet, med 
Gestapo snusende efter sig. Man kan ikke nøjes med frigørende væsner fra de evangeliske og antikke 
myter. Man må have kendt modet fra helte i levende live, fra personer, der sagde bang i én. 
   Dem var der mange af i grækernes storhedstid, og derfor skabte de myter om forbilleder, så de kun-
ne fastholde modet. Én af dem har Hoff holdt sig til. Marsyas blev han kaldt, og han har været forbil-
lede for store kunstnere op gennem tiden: Michelangelo, Rubens, mange flere. Han repræsenterer 
modstanden mod magthaverne og deres korrekte gud, Apollon. Hans spil skal ægge og tirre dem. 
Apollon pukkede nemlig på, at han var solens og lysets gud, tillige retfærdighedens, mådeholdets og 
harmoniens gud. Men desuagtet tålte hverken han eller de magthavere, der påberåbte sig ham, at man 
gjorde ham og dem rangen stridig. 
   Det lod dem kolde, at man som Marsyas og hans elever kunne præstere andre, mindst lige så smukke 
toner og mere intense livsytringer, fordi satyren værnede om naturen og de klukkende vandløb og det 
klukkende i mennesket selv. Det anderledes og fremmedartede blev forfulgt, og hvornår er det ikke 
sket. Derfor må Hoffs Marsyas skjule sig dér i skovtykningens skygge, og da han endelig trådte i of-
fentlig væddekamp mod Apollon, blev han bortdømt, og Apollon flåede hans skind af ham som straf 
for hans opsætsighed mod de magthavendes selvidealiserende skikke og moder. Marsyas kunne ikke 
døje dem, fordi de spolerede al sanselig natur og al ikke-klassisk tradition. Det er ikke mindst Marsyas 
i Hoffs sind, der står bag skildringen af den utroligt levende lederdreng i Ind fra disen og bag hans ly-
se skildringer af børn og unge. 

Olympiade, 2002, 
46 x 55 cm 
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Behovet for en Marsyas i kamp mod nutidens Ingenting-kunst 

 
Man spørger sig, om der nogen sinde har været mere brug for Marsyas end i dag, hvor mennesket er 
blevet en tør, veltilpasset funktion, opgejlet til med alle midler at tjene samfundets tekniske udvikling, 
frem for en blomstrende organisme, opfyldt af at tjene livet. Magthaverne dyrkede i Hoffs ungdom 
inden for kunstverdenen den abstrakte minimalisme, der gik over i en postmoderne, subjektivistisk 
virkelighed. Den hævede kunstnerne op i en ironisk guddommelig position over verden, så de uden 
personlige omkostninger kunne dyrke en nihilistisk æstetik. 
   Det fatale var, at der i postmodernismen ingen alvorlig bekymring opstod for kunstens moralske ker-
ne. Derfor forsvandt etikken ud af dens kunst sammen med hensynet til verden, så også den blev lige-
gyldig for dens tilhængere. Det fik dem til at håne Giottos og renæssancens fordring om en kunst til 
opbyggelse af mennesket, hvilket krævede, at Det smukke, Det gode og Det sande søgte forbindelse 
med hinanden. I stedet surmulede de over miljøets katastrofale påvirkning af  tidens opløste menne-
sker, der derfor i deres sansesvage optik enten blev gjort til Kvium-monstergnomer eller til tomme, 
fede Lemmerz-svin eller til lort på dåser, hvis ikke de ligefrem lod sig redde ved på Heinsen-manér at 
påberåbe sig en abstrakt, religiøs dyrkelse af det subtile og ophøjede, et finere ord for Ingenting. 
   Magthaverne i den virkelige verden lagde som kunstens magthavere på Kunstakademiet i Køben-
havn ikke meget skjul på deres hensigter, selvom de besmykkede dem. De ledende erhvervsfolk og 
politikere bukkede nemlig som en selvfølge for den fremkværnende kapitalismes krav om ”øget 
vækst” som et uimodsigeligt must, og de fik ubevidst held til at gøre profitten, pengene og forbrugsva-
rerne til den eneste værdi, så de hårdt tilkæmpede værdier som frihed og lighed, frisind og åbenhed, 
sund sanselighed og fællesskab mellem mennesker fra 60´erne blev udsat for det mest underminerende 
angreb i århundreder. Historieløsheden bredte sig og med den al respekt for traditionens mytiske ver-
den, både den kristne og den græske. Man måtte begynde forfra, lød det, ved zero, med at prise det 
selvstændige, skyldløse menneske, den store originale individualist. Magthavernes kunstnere kunne 
endnu som Heinsen hitte på at lave et halvt abstrakt kors for at nedmane al tanke om en naturlig men-
neskelig krop på korset, eller de kunne som Lemmerz ironisk placere en moderne Kristus som body-
builder på det. At han endsige nogen anden skulle kunne eller ville ofre sig for livets og menneskehe-
dens skyld, sådan som traditionens Marsyas og Kristus, det var en helt absurd tanke. 
   Det blev derfor desto mere vigtigt for Hoff ikke bare at lave religiøse billeder med mennesket i cen-
trum, men også at vende sig mod det indskrumpede moderne bymenneskes tilpasning til kapitalismens 
økonomiske vækstevangelium. Det skete ved i Marsyas´ ånd næsten at skabe et naturevangelium, hvor 
mennesket kunne finde sig selv igen. 
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Vi har en natur: se den, mærk den 

 
Mange i modernismen har dyrket kvinden og naturen som frigørende kraft,. Det har også Hoff  gjort. 
Og modsat en del forgængere fandt han det nødvendigt at prøve i praksis. Det skulle virke, hvad var 
det ellers værd. Han måtte selv vove noget. 
   Ovenpå et forlist ægteskab og med en lærergerning, der ikke fyldte ham, forlod han Danmark og rej-
ste til Østafrika. Her fandt han en storslået natur, og en sød negerkvinde gik ombord i ham bagfra, og 
hvordan så undgå at opdage mere af kvindens natur. Opdage, at hun blev mere ligetil, naturlig, jo mere 
naturlig man selv var. Det gjorde en naturalistisk stil indlysende. Menneskers naturlighed er just det, 
der  altid har  avlet  naturalismen i  kunsten.  Kærligheden i det eksotiske var  som siden i det hjemlige  
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langt fra uproblematisk. Men selve den mægtige konfrontation mellem europæisk civilisation og afri-
kansk kultur tvang ham til at bearbejde sit liv, sin fortid, sine holdninger til kærlighed og kunst. Han 
åbnede sig for mødet med det fremmede, i kvinden og den tredje verden. Og han glemte det ikke si-
den. 
 

Livtag, 2003, 46 x 55 cm. 
Til venstre: Europa og tyren, 2005, 120 x 150 cm. 
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   Myten om Europa og tyren (s. 20), her fra 2005, er også oprindelig et kultursammenstød, mellem de 
endnu halvt barbariske, men livslystne og kulturhigende grækere, i skikkelse af Zeus, forklædt som 
tyr, og den herskende civilisations forfinede og overfladiske fønikere, i prinsesse Europas skikkelse. 
Hun er smuk og kan ikke holde sine tamme fønikiske fæller ud. Hun forelsker sig pladask i den frodi-
ge tyr, som han i hende, og så bortfører han hende. I Hoffs version har de kendt hinanden en tid, og 
hun er blevet rigtig rund og frodig i hans favn, men så er forbeholdene dukket op, måske over det an-
derledes i ham. Se, hvor tyren kikker ærgerlig, skeptisk og måske lidt selvretfærdig på Europa, der 
ganske vist læner sig op ad ham med armen ned ad hans ryg, men samtidig afstandtagende vender ryg-
gen til: ”Kunne du nu ikke bare give sig hen”, siger tyren: ”skrot dog, at jeg er en tyr og glæd dig i ste-
det over, at jeg er et sanseligt og opmærksomt dyr”.    
   Det har kvinden heldigvis gjort i billeder af Bjørnekone fra 2005. I ét værk sidder hun med en salig 
rund erotisk rumpe og trykker sig kærligt ind til bjørnen, mens hun i et andet, Bjørnekone IV 
(bagsiden) sidder lige oven på den liggende bamse og leger med ham, så han bliver helt salig, og så 
han og hun glemmer, hvor farlig og tosset han og Hoff kan blive, hvis tingene ikke går. Her er det ikke 
dyret, som tyren over for Europa, men kvinden, der har fået en frigørende rolle med sin ligetil og åbne 
natur. I Livtag fra 2002 (s. 21) har hun oveni med en betagende frodig krop fået overskud til opmærk-
somt at iagttage sine to drenge, hvis brydekamp derfor ikke ender i vold, men i en kappestrid, der min-
dre går ud på at besejre den anden end på at blive stærkere og besejre sig selv. I Hoffs syn på kvinden 
ligger en livsfordring, der ikke er let at leve op til i dag, men uden den slags fordringer, til hvad nytte 
er så kunsten. 
    I to andre værker, Ind i det grønne I og II fra 2005, løber mand og kvinde midt i den frodige, ek-
spressive natur ind i et mørkt buskads for at ligge sammen dér og besejre det sorte i sig, måske den i 
vor tid så svært udryddelige seksualangst og frygt for favntaget. Budskabet er ikke svært at registrere: 
det her er altså ikke nær så umuligt, som det i det sidste halvandet hundrede år er blevet prædiket. Det 
er tilmed sket så vedholdende, at mange folk nu sidder som ensomme forgræmmede autister, knapt i 
stand til at onanere, som i meget såkaldt toneangivende moderne kunst. Den skaber på den måde en 
selvopfyldende bekræftelse på Nietzsches profeti om ”det sidste menneske” i menneskeslægten, det 
individ, der helt er gået til, sidder med udslukte øjne og ikke engang orker at posere mere. 
   Jeg ser noget andet, nogle helt andre mennesker, se selv, siger Hoff. I De vilde piger fra 2001 (s. 23) 
sidder en dreng med ryggen til og iagttager betaget en flok erotisk vakte, livslystne piger, der kaster 
sig hvirvlende rundt, to af dem med kønnet udfoldende sig som duftende blomster næsten lige op i 
snuden på ham. Hvor hvirvler de: i vandet, i luften, i livet? Jeg ved ikke hvor, men sikken fest. Så 
drengen ved i hvert fald ét: ”det her vil jeg ikke undvære, når jeg bliver stor, til trods for alle mørke-
mænd og alle sure kvinder”. 
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De vilde piger, 2001, 
200 x 150 + 80 x 65 cm 
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Naturen mellem næsten impressionistisk fristed og ekspressiv livsnæring 

 
Så drengen vil, som drengen i Hoff siden var ude på, opdage og udforske disse livsalige kvinder i na-
turen, for kvinder og natur går uafladelig i ét for ham. Men han vil også opdage den natur selv: en fugl 
i naturen, alle fjerene, en fugl, der vugger diskret i vandkanten og går i ét med bølgernes vuggen, træk-
fugle undervejs som menneskene i Ind fra disen, bare mere velsignet målrettede, eller fugle, som i Vå-
geskrue fra 1989, der kaster sig op under himmeltaget, som ånden selv, når det gælder. I naturen kan 
vi i så fald finde noget undertrykt i os selv, som er til at forløse. 
   Det er ganske vist en lang proces. Mennesket vokser i bedste fald langsomt, som et træ. Her er et 
resultat af en sådan vækst, i et poetisk Å-spejl III, fra 2007 (s. 24), hvor et træ står og sprudler med et 
helt livs blade, fra grønne over gule til røde, fra ungdom til høst, i vandspejlets nok lidt urolige lys, for 
uroen er livets vilkår, men lyset, bemærk det lige, kommer fra en rigtig blå himmel. Her er noget fuld-
bragt i kunstneren selv, og så mærker beskueren det også, i det mindste ubevidst. 

Kærene i marts,  
2006,  
100 x 150 cm. 
 
Til venstre:  
Å-spejl III, 2007,  
90 x 110 cm. 
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   Hoff selv er vokset som træet. Det tog også tid. Han lavede længe næsten impressionistisk blide na-
turbilleder. Impressionisterne i 1870´erne og 80´erne kunne ikke holde den brovtende borgerverden ud 
og opgav Courbets og naturalismens nærgående beske karakteristik af den vulgære, pengeforslugte 
borgermand for at hengive sig til en overfladisk dyrkelse af lys, farver og former i naturen. Det var en 
regulær flugt. Så langt ud kom Hoff ikke. Hans positive menneskesyn, der bærer på en arv fra en Goe-
the-agtig realistisk romantik, hindrede det. Men mere eller mindre bevidst følte han sig stærkt presset 
af vor egen tid, hvis kynisme er blevet så stor, at den helt har mistet et menneskesyn, endsige enhver 
tanke om, at mennesket kan gro. Det fik ham ikke blot til at nærme sig en dualisme mellem himmel og 
jord, som den sanselige græker i ham og også de bedste af hans religiøse billeder har bekæmpet, sådan 
som det jordiske Flygtninge-værk. Men den omstændighed, at så megen unaturlighed bredte sig i men-
neskelivet: vold, magtstræb, kulde, desuden en mobben i form af en direkte holden den græsk-kristne 
humanisme, som han selv stod for, ude i periferien, alt det fik ham til at gøre naturen til et slags fristed 
eller Arkadien, sådan som følsomme kunstnere op gennem tiden har brugt den: Giorgione, Poussin, 
Gauguin, mange flere. Han lukkede sig en tid for det, som forfærdede ham.   Det betød, at der opstod 
en kløft mellem Hoffs liv som bymenneske i civilisationen og hans drift  

Rørskoven, 2007, 
 100 x 150 cm 
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mod naturen. Han naturbilleder tog ikke rigtigt farve af hans ubehag ved civilisationen. De blev nok 
meget smukke, som en Monets billeder, men mistede også dybde. Han trak sig bort fra magten som 
Poussin og gik ikke i flæsket på den. Men kunne og skulle han have gjort det? Ville han have haft en 
chance over for den uden at kompromittere sig selv? Havde han et reelt valg? Jeg tror det ikke. Troen 
på det eksistentielle valg beror på, at mennesker i en overfladisk civilisation oftest har så lidt identitet, 
at de kan vælge snart hvad som helst. 
   Det kunne Hoff heldigt nok ikke. Han var fra ung formet indefra. Der var en græker i ham. Troen på 
livet som et kald sad i sindet. Det gjaldt om at kende sig selv som grækerne, forstå, at man havde en 
moira, en skæbne, som man ikke selv havde valgt, men fået overdraget, som en arv, man skulle til-
kæmpe sig og føre videre, en skæbne, som det gjaldt om at udfylde og med årene fuldbyrde. Det var 
umuligt i magtens traditionsløse centrum. Han måtte ud i periferien, i naturen. Det var uundgåeligt, 
nødvendigt for overhovedet at overleve med sin moira i behold. 
   Han måtte lade op og fik mere og mere kraft til at overvinde den impressionistiske uforpligtethed i 
en natur som blot fristed og begyndte at inddrage sin utilpashed ved civilisationen. Det gik mere og 
mere op for ham, at det ikke gik i længden at skelne mellem liv og uliv. Der var kun liv. Det gjaldt om 
at male de erfaringer, som man ønskede at glemme. I sine senere års naturbilleder, som der er fuld af 
på udstillingen, unddrager han sig langt fra vor nihilistiske tids barske vilkår. De brister frem i værker-
ne, så de bliver ekspressive, med mørke og grå partier, og med lidenskabelige brogede farvestrøg i ab-
strakte partier. 

Aftenlys på Bovet I, 2007, 
100 x 150 cm. 
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Livets intense kamp mod døden med natur i sindet 

 
Er Hoff symbolist? Nej, dertil har han for meget respekt for livet i naturen selv. Men den ses selvsagt 
gennem hans sind, så alt i den er på den måde antropomorft. En symbolisme kan i et religiøst menne-
ske som Hoff ikke undgå at snige sig ind, ham selv nok så uafvidende. Og en religiøs naturmaler, 
Ernst Zeuthen, der malede hav og bjerge i et forklarelsens lys, betød da også noget for Hoff som ung. 
Men Zeuthens patos er der ikke noget af hos Hoff, selvom han er ude på at give beskueren sans for 
tilværelsens højeste værdi og vil vise, at livet er vældigere og smukkere og mere fuld af intimitet og 
bevægelse og skiftende lys og sang, end vi tror. Han ved, at kun bevægede bevæger vi os. Kun bevæ-
gede ser vi lyset. Naturen i sig selv er for så vidt tom, vilkårlig, formålsløs. Det drejer sig ikke om træ-
ets træk, men om deres forbindelse med mennesket. Målet er inderst at bruge naturens mangfoldige 
former og grokraft til at genskabe mennesket. 
   I Åspejl V Andrik fra 2007 (s. 28) vugger en enlig fugl i næsten mørke ved bredden. Den gør sig til ét  
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med de små bølger, der i vandet møder et gult sollys i et dybblå vand. Hoff går ind i fuglen og bliver 
som den sig selv i spændingen mellem mørket og vandets himmellys. I Åspejl I Blishøns  (s. 29) er der 
et par sammen til tilsvarende at spejle sit liv i lyset af. 
    Åmosen (s. 30) fra samme år har en anden karakter. Her er roen og det vegeterende væk, og en hef-
tighed har taget over. Både kunstnerens egen og menneskehedens situation er trods alt skrøbelig. Men 
Hoff er ikke en af vor tids talløse narcissister. Han udvider altid synsfeltet og ser ud over sig selv. Fem 
sorte kantede pæle står næsten som fremmedlegemer mellem et himmelblåt vand og en jordsmon, hvor 
enhver naturalisme er væk, og farverne er smurt hastigt på i brede strøg. Ligner mennesket sådanne 
stive pæle, der står hver for sig og sig selv nok? Og hvad skal der blive af os, hvis vi ikke mere ser det 
uendeligt små, de enkelte strå, os selv som børn, næsten som organismer, skrøbelige, men struttende, 
med iver efter lys og lyst til at gro? 

Å-spejl V Andrik,  
2007, 140 x 120 cm 

 
Til venstre:Å-spejl I Blishøns, 

2007, 
81 x 100 cm. 
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   Har vi virkelig glemt solen over os, så vi ligger som flade kompakte åkander ved bredden? I så fald 
gælder det om at fæstne sig ved solen med dens hvidgule lys dér midt i det blå, igen himmelblå vand i 
Åkander og solen, fra 2004 (s. 31). Det har samme dybe farve som Giottos himmel, der symboliserer, 
at Gud tager vare på vort fællesskab på jord, hvis vi selv gør vort. Hvor gode er vi til det i dag? Vare-
tager vi livet? Er det ikke det spørgsmål, der har ført til, at livets rasen mod døden for alvor er kommet 
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 ind i Hoffs naturbilleder? Vedrører den ikke meget mindre truslen mod hans egen forgængelighed end 
den tanke, som altid har ligget på lur bag hans kunst: hvordan undgår vi i vesten, at den frihed og kær-
lighed og det frisind, som grækerne og vor kristne tradition har foræret os, bliver sat over styr? I så 
fald bliver det af os selv, ikke af de fremmede, for det voldelige i dem vinder kun, hvis det vinder i os 
selv. 

Åkander og solen, 
2004, 72 x 82 cm 

 
Til venstre:  

Å-mosen, 2007,  
100 x 150 cm. 
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    I Ud fra disen bevægede mennesker sig tøvende ind mod bredden. I Disen kommer ind fra 2007 (s. 
33) er menneskene væk. Mørke sten ligger ude i vandet. Men solen skinner endnu på en klump sten 
ved bredden. Sten er i modernismen blevet brugt som erkendelsens sten. I Clausens vandhul (s. 35) 
har det mørke bredt sig heftigt og med lidenskabelige strøg. Men så, i Lille fuglesky (s. 2), er vi igen 
på vingerne. Kan ikke også vi flyve, hvis ånden bliver redebon? 
   Hoffs kunst bærer ind i fremtiden. For fremtidens kunst med et håb for menneskets vækst ligger i en 
lidenskab, der ikke vil finde sig i, at livet dør, det vil sige i en ekspressionistisk naturalisme, beslægtet 
med den, der voksede frem, da vestens mennesker i sin tid selv voksede, fra romansk tid over gotik til 
renæssancen. 

Kærulden, 2006, 78 x 98 cm.  
Til højre: Udsnit af Disen kommer ind, 2007, 120 x 140 cm. 
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Uddrag af væsentlige punkter i Mogens Hoffs CV fra 1990 og frem:  
 
Rejse til Australien 1990. 
Udgiver romanen "Vredens rum" (Malling 1990). 
Rejse til Cameroun 1992. 
Udstilling i Galleri Knud Grothe 1992, 1993. 
Udstiller i Billedværkstedet, Lerup, flere gange fra 1991 til 2004 
Udgiver "Hundens hår – en bog om skitsearbejde og oplevelse" (Gyldendal 1993). 
Rejse til Kuwait 1994. 
Ophold på refugiet San Cataldo 1994. 
Rejser til Kuwait 1994. 
Udstiller i Palæfløjen, Roskilde, 1995. 
Rejser til Ghana 1996. 
Maler Erik Ninn Hansen til Folketinget 1991, landsretspræsident Ole Agersnap, Viborg, 1992, universitetsrektor, pro-
fessor Ove Nathan, 1993, byretspræsident Niels Chr. Bitch, Kbh. 1993, kunsthistorikeren Erik Fischer, Kobberstiksam-
lingen, 1994,koncernchef Poul Svanholm, Carlsberg, 1996, borgmester Hilmar Sølund, KL, 1996,  komponisten Vagn 
Holmboe, 1996, komponisten Herman D. Koppel 1997, overrabbiner Bent Melchior, 1997, borgmester Peder Hald Ap-
pel, Stenløse, 1997, Emma McKinney Møller, 1998, formand for håndværksrådet Svend Erik Laursen, 1998,  borgme-
ster Betty Carstensen, Varde, 1998, borgmester Birte Philip, Gentofte, 1999, borgmester  Ove Alminde, 2005,  forman-
den for DA, købmand Niels  Fog, 2002, formanden for Danmarks  Ingeniørfor- 
ening, Per Ole Front, 2006. 
Billede til Foulum Kirke 1997, billede til Hårlev Kirke, 1997. 
Udstiller i Galleri 108, Roskilde, 1998. 
Rejse til Kosovo og Rom 1998. 
Rejse til Marocco 2000. 
Rejser til Vietnam og Spanien, 2002. 
Maler altertavle til Eltang kirke, 2004. 
Udstiller i Brænderigården, Horsens, 2005. 
Maler altertavle og farvesætter Romdrup kirke, 2005. 
Udstiller på Olivia Holm-Møller museet i Holstebro, 2005.  
Gentofte kommunes kunstner for 2006.  

Mogens Hoff, født i 1934, er både maler, billedhugger og forfatter. 
 
Han modtog som ung Statens Kunstfonds legat, og udviklede sit talent dels via  
undervisning i Danmark, men også på utallige udlandsbesøg. Han modtog  
undervisning hos billedhuggeren Henry Luckow-Nielsen. 
Mogens Hoff har deltaget i talrige censurerede udstillinger, 
og ligeledes i mange private og officielle kunstforeninger. 
  
Han har solgt flere værker til Statens Museum for Kunst samt til Statens Kunstfond. 
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