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JOSEF HOFER

VILMA EID

Ouvi falar de Josef Hofer por meus amigos na Europa e nos Estados Unidos, onde ele
é um artista muito conhecido. Vocês estranham que aqui não seja? Pois é, é nessas
horas que ganha pontos minha tese de que a arte é regional. Como pode alguém ser
conhecido no hemisfério norte, e no sul, não? Acontece.
A história e a obra do artista plástico Josef Hofer se encaixam na Art Brut, segundo
Jean Dubuffet, pintor francês que nos anos 50 escreveu um manifesto sobre a Art Brut,
lançando luz sobre esse assunto tão discutido e controverso.
Nascido na Áustria, surdo e mudo, com uma deficiência mental, Josef Hofer morou em residências psiquiátricas na própria Áustria, que cuidam, por meio da arte, de
pessoas com problemas semelhantes ao dele. Já adulto, teve a sorte de estar na hora e
no lugar certo, quando a dra. Elisabeth Telsnig trabalhava em uma dessas instituições.
Aí começa a história de reconhecimento do talento e de acompanhamento de
Josef Hofer, até que ele se tornasse um grande artista.
Sua primeira exposição individual foi na Suíça, no Musée d’Art Brut de Lausanne,
criado graças a Jean Dubuffet, que doou a ele toda a sua coleção de Art Brut. A esta
sucederam muitas outras, em instituições e galerias comercias de vários países.
Dra. Elisabeth mora em Salzburgo, pequena e charmosa cidade da Áustria onde
acontece anualmente um festival de música de verão, ao qual tenho o hábito de ir. No
ano passado, escrevi a ela e fui conhecê-la. Ela é a curadora nomeada de Josef Hofer,
cuida dele e de todo o seu acervo. Fiquei fascinada com o trabalho de Hofer e não
resisti. Decidi ali mesmo que não era justo que nós, brasileiros, não conhecêssemos
este desenhista excepcional.
Surpreendam-se!
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Sem título | untitled, 2012
Desenho | drawing
62.5 x 88 cm | 24.40 x 34.64 in

JOSEF HOFER

ELISABETH TELSNIG

“Arte não é um acessório bonito – é o cordão umbilical
que nos liga ao divino. Ela garante nossa humanidade.”1

A vida não legou a Josef Hofer o melhor começo nem os melhores pré-requisitos. Mas
desde o início ele foi desafiante, e bravo. Foi e é uma pessoa curiosa e inquisitiva que
anseia com muita antecipação pelo que a vida ainda pode trazer. Por meio de seus
desenhos, ele supera e domina suas deficiências congênitas. Sua arte é comunicativa
ao modo dele, muito íntimo, muito excêntrico e singular.
A primeira exposição individual importante de obras de Josef Hofer foi realizada
em 2003, na auspiciosa Collection de l’Art Brut, em Lausanne, Suíça. A ela se seguiram
outras, na Áustria, Alemanha, França, Mônaco, Holanda, Bélgica, Inglaterra, Suécia, Dinamarca, Itália, Espanha, Portugal, Polônia, República Checa, Eslováquia, Estados Unidos,
Japão, e agora Brasil. Suas obras estão representadas por todo o mundo em importantes coleções e museus de Art Brut. Hoje ele é considerado um “clássico” da Art Brut.
Josef Hofer nasceu no fim da Segunda Guerra Mundial, em 17 de março de 1945,
em Wegscheid, Bavária. Sua mãe (1909-1999), que na época tinha 36 anos e era considerada uma “grávida tardia”, queria viajar para o hospital na cidade austríaca de Linz
para lá fazer o parto. Mas isso não foi possível devido aos pesados bombardeios. Então
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ela atravessou de carro a fronteira alemã até o hospital mais próximo. Durante o “Terceiro Reich”, e na verdade até agosto (!) de 1945,2 esteve em vigência na Alemanha a Lei
para Proteção da Saúde Genética do Povo Alemão, que exigia que médicos e parteiras
relatassem imediatamente o nascimento de uma criança deficiente. As consequências
eram a morte do recém-nascido e a esterilização pelo menos da mãe. O pequeno Josef foi muito afortunado, porque, embora suas necessidades especiais fossem visíveis
desde o início – ele era física e intelectualmente deficiente –, nada foi informado às
autoridades de saúde.
Os pais já tinham um filho, então com 5 anos. O pai (1905-1977) era torneiro de
madeira e fabricante de tubos. Como ambos os filhos eram intelectualmente deficientes, o pai desistiu de sua profissão e comprou uma pequena fazenda em St. Johann/
Wimberg, na região austríaca chamada Muehlviertel, esperando que os filhos pudessem um dia operar a fazenda e desse modo ganhar a vida. Os pais percebiam o perigo
mortal que espreitava no “Terceiro Reich” para aqueles rotulados de “vida indigna de
ser vivida”.3 A irmã mais velha do pai, Luise Hofer (1879-1941), mudou-se para Wiesbaden como empregada doméstica quando era jovem, desenvolveu esquizofrenia e, a
partir de 1925, viveu em várias instituições psiquiátricas. Ela foi vítima da “Eutanásia”4
nas câmaras de gás em Hadamar, em 1941.
Depois de 1945, a Áustria foi dividida entre as quatro forças de ocupação aliadas,
Estados Unidos, Inglaterra, França e Rússia. A área em que a família de Josef Hofer vivia
permaneceu ocupada por tropas russas de 1945 a 1955. Em consequência das experiências da família e da situação política, os pais isolaram o filho mais novo, que ficou
na fazenda e nunca frequentou uma escola.
A casa carecia de higiene, não havia eletricidade nem água corrente. Josef ficava
frequentemente doente, tinha dentes ruins e graves infecções no ouvido interno que
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Desenho | drawing
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levaram à perda quase completa de sua audição. Como nunca aprendeu a usar a linguagem como ferramenta de comunicação, para se expressar ele emitia sons guturais
e, mais que tudo, um amplo conjunto de gestos.
Seu extraordinário talento para o desenho tornou-se aparente muito cedo, ainda
durante a infância. Seu irmão mais velho trazia lápis e tocos de lápis de cor da escola
para casa. Uma folha de jornal costumava ser usada como superfície.
Com a morte do pai, a mãe ficou sobrecarregada com o sustento dos dois filhos,
então se mudou com eles para Kirchschlag, perto de Linz, onde recebeu algum apoio
de uma sobrinha, Renate Sager. A sobrinha tinha três filhos, que se tornaram companheiros de brincadeiras de Josef. Renate Sager assumiu a guarda de Josef e seu irmão
durante muitos anos.
A partir de 1985, Josef foi levado durante o dia à Lebenshilfe em Grein e Linz, e
em 1992 à Lebenshilfe em Ried im Innkreis, que é onde ele vive hoje. A Lebenshilfe é
uma organização social para pessoas com deficiências físicas e intelectuais. Conheci
Josef em 1977 no ateliê da Lebenshilfe, que supervisionei em Ried até 2015. Cerca de
trinta pessoas participavam de meu ateliê, entre elas Josef, e notei de imediato seus
desenhos. Eles eram diferentes de qualquer coisa que eu já tinha visto. Logo comecei a
recolher os primeiros desenhos modestos dele em resmas de papel para computador
e organizá-los em um inventário e, acima de tudo, conseguir o espaço livre apropriado
para Josef e suas as atividades artísticas. Eu me esforcei muito para garantir que ele
pudesse desenvolver seus dons por conta própria. Ele devia poder trabalhar com o
máximo de autonomia possível. Em suas primeiras folhas, Josef costumava retratar
objetos que refletiam a vida na fazenda, como tratores, implementos agrícolas ou máquinas de construção. Muitas vezes ele desenhava objetos que faziam parte de seu
ambiente doméstico, como mobília ou suas roupas. Em desenhos ele registrava acon-
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tecimentos especiais, como passeios, festas de Natal ou suas sessões de equoterapia.
Sempre que desenhava figuras, ele primeiro as fazia a lápis nuas e depois acrescentava
a elas as roupas, camada por camada, com frequência cobrindo-lhes o rosto como se
com um capacete de proteção, de modo que as figuras acabavam parecendo estar
dentro de uma armadura.
Além disso, ele rabiscava cenas eróticas muito reveladoras, semelhantes a uma
erupção, em um pedaço de papel com corpos nus que eram contorcidos ou muitas
vezes enredados um no outro. Essa ambivalência aponta, por um lado, para o autismo
em que ele se retirou com base em sua perda auditiva e, por outro, para suas fantasias
e desejos, que ele conseguia expressar por meio do desenho.
Um acontecimento definitivo para Josef ocorreu em 2000, com a compra de um
espelho, medindo um metro quadrado, que ele colocou no chão de seu quarto e com
o qual podia agora observar a si mesmo por horas a fio. Na visão espelhada, ele reconheceu seu “alter ego”, que então reproduziu em numerosos desenhos eróticos. No
ato de obter e possuir o espelho, combinado ao encontro com o próprio corpo, Josef
Hofer experimentou a descoberta de seu eu, sua sexualidade. Essa descoberta foi registrada nos inúmeros nus que mostram o surgimento de sua autoconsciência. É bastante
apropriado referir-se a isso como a “fase do espelho”, termo usado pelo psicanalista
francês Jacques Lacan. Lacan descreve aqui a fase de desenvolvimento de uma criança
no momento em que ela pela primeira vez vê completamente sua imagem e se encontra e se experimenta como “eu”. O desenvolvimento intelectual e emocional de Josef
Hofer certamente se atrasou consideravelmente. No ato de obter e possuir o espelho,
combinado ao encontro com o próprio corpo, ele experimentou a descoberta de seu
eu, sua masculinidade, em consequência recriou essa descoberta em seus desenhos.
Os autorretratos de Hofer marcam o surgimento de sua autoconsciência.
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Sem título | untitled, 2014
Desenho | drawing
50 x 70 cm | 19.68 x 27.55 in

Se a princípio os objetos e pessoas eram desenhados de maneira isolada, a partir de
2003, Josef começou de repente a cercar seus desenhos com uma moldura amarela-laranja, criando a impressão de que desse modo desejava protegê-los. A moldura tornou-se uma obsessão que o envolvia por muitas horas, primeiro usando um lápis com a
ajuda de uma fina faixa de piso de madeira, depois preenchendo o padrão geométrico
sempre com os mesmos tons de cor – de amarelo e laranja. Desse modo, eram criadas
autênticas formas arquitetônicas, cheias de profundidade, perspectiva e sentido espacial. Enquanto eu observava, podia reconhecer quão exatamente e conscientemente
ele sempre planejava cada estágio de trabalho. Josef havia trabalhado durante anos
na oficina de tecelagem da Lebenshilfe, e o ir e vir do processo de tecelagem parece
ter sido gravado como uma imagem em sua memória. Essas magníficas construções
de moldura amarela-laranja refletem o autismo de Josef Hofer, as barras protetoras de
sua alma, da qual ele permite a nós, espectadores, espiar uma pequena porção, como
se através de uma janela. Desde 2014, as molduras se tornaram mais refinadas e Hofer
preencheu frequentemente o fundo com as letras de seu apelido, “PEPI”.
Josef Hofer sempre trabalhou dentro de uma série. Quando está fascinado com um
motivo, ele o desenha repetidamente, quase obsessivamente, às vezes apenas com mínimas variações, até chegar ao que considera o quadro perfeito. Sempre que alguém
o observava em seu trabalho, da maneira mais discreta possível, tinha a impressão de
que ele tentava capturar o motivo, em busca do desenho ideal, da imagem perfeita. Só
então ele conseguia avançar para um novo motivo.
A capacidade de se expressar e comunicar sobre seus desenhos tem grande importância para Josef Hofer. Como não pode ouvir nem se fazer entender verbalmente, ele
se comunica com o mundo exterior por meio de sua arte. E consegue fazer isso com
grande expressividade, competência e facilidade cativante. Ele está envolvido criativa-
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mente consigo mesmo e com seu corpo e, assim como no modo como está envolvido
com seu reflexo no espelho, ele se envolve igualmente com as posturas e posições
do corpo representado, e supera ou até mesmo triunfa sobre sua deficiência através
corpos que desenha.
Talvez seja nesse envolvimento com os corpos e posições representados, e com
as formas e repetições obsessivas, mesmo em grau excessivo, que se possa encontrar
certa prova da afinidade de Hofer com o trabalho de Egon Schiele (1890-1918). O livro
de Jane Kallir intitulado Egon Schiele: Drawings and watercolours foi dado a Hofer em
2007, e ele costumava ficar debruçado sobre ele durante incontáveis horas, totalmente
mesmerizado. Josef tirou dele alguns motivos e os interpretou vezes sem conta, a seu
modo. Pode-se dizer que ele se encontrou até certo ponto na arte de Egon Schiele. Ele
descreve as formas e gestos característicos de Schiele, mas permanece fiel a si mesmo
em termos de estilo.
Na literatura austríaca, Arthur Schnitzler (1862-1931) foi o primeiro a implementar
deliberadamente o chamado “monólogo interior”, em seu romance Fräulein Else (1924).
“Monólogo interior” significa que uma figura literária se dirige a si mesma diretamente.
Descobrimos esse “monólogo interior” na arte da pintura com os autorretratos de Egon
Schiele. Na Art Brut, Josef Hofer continua a ter esse diálogo consigo mesmo. Em seus
autorretratos, ele também inclui o observador no quadro. Parece que o observador está
na frente do espelho em vez de Hofer e olha para o quadro – o autorretrato de Hofer.
Um desenho a lápis de Egon Schiele de 1910 intitulado Schiele com modelo nu diante do espelho5 (figura ao lado) mostra as costas de um nu feminino com chapéu no
primeiro plano; do lado esquerdo, em um espelho imaginário, o nu é visto de frente,
e atrás, à esquerda – também no espelho imaginário –, está o autorretrato do artista
sentado. A vista de frente e simultaneamente a vista de costas de uma figura em um
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único desenho podem ser encontradas também em Josef Hofer. O ato criativo, contudo, é completamente diferente. Nesse desenho Schiele utiliza o espelho imaginário
como uma ferramenta e tenta reproduzir uma situação real. Hofer dispensa essas ferramentas, ignora a chamada realidade e desenha as vistas de frente e de costas em uma
única figura. Josef Hofer desafia qualquer tipo de lógica. Ele nem sequer tenta retratar
a aparência exterior real. O que oferece em suas representações é como ele sente e
experimenta fisicamente as figuras e os objetos. Devido a sua surdez, Hofer recorre a
outro modo experimental por meio da orientação espacial. Os corpos que ele retrata
exibem tal dinâmica de movimento que podem com frequência ser vistos como maneiristas. As vistas de frente e de costas se fundem, como um
rosto com a visão de trás da cabeça ou o corpo de um homem
com o de uma mulher. Ele funde os dois em um, em figuras
andróginas. Se os corpos, objetos ou letras são invertidos, de
trás para a frente, não tem nenhuma importância para ele. Se
há heterossexualidade ou homossexualidade não o preocupa
em nada, já que ele faz isso com inocência e absolutamente
livre de intencionalidade. Desse modo, ele rompe com todas as
tradições ocidentais. A representação de suas figuras é inteiramente diferente de qualquer coisa feita antes – é engenhosa e,
sim, revolucionária. Josef Hofer desenvolveu seu próprio sistema para se apropriar da arte e estabeleceu novos padrões para
a representação figurativa. Ele alcançou uma implementação
simbólica sensual do desenho figurativo.
Josef Hofer tem mais de 74 anos e hoje só desenha de vez
em quando.
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Notas
1 Nikolaus Harnoncourt, 1929-2016, maestro, celista e autor de música austríaco, pioneiro no
campo da prática de performance histórica.
2 A Segunda Guerra Mundial terminou em 8 de maio de 1945, depois da capitulação incondicional das forças armadas alemãs.
3 O regime nazista rotulava como “vida indigna de ser vivida” seres humanos com defeitos cognitivos e físicos, com doenças genéticas, homossexuais, entre outros. Binding e Horche
cunharam o termo em sua brochura “Autorizando a destruição de vida indigna de ser vivida, sua
medida e sua forma” (Leipzig, 1920).
4 “Eutanásia”, destruição da “vida indigna de ser vivida” e os assassinos nazistas de pacientes
psiquiátricos, também conhecidos como “Action T4”. O nome “Action T4” foi inspirado no escritório central do departamento da Chancelaria montado pelo Führer em Berlim, localizado na Tiergartenstrasse 4. Ele foi responsável pela organização de crimes de “Eutanásia” de 1939 a agosto
de 1941. A descriçao “T4” nao é um termo de camuflagem cunhado pelos nacional-socialistas,
mas uma expressão usada durante os anos do pós-guerra.
5 Egon Schiele (1890-1918), Schiele com modelo nu diante do espelho, 1910; lápis sobre papel
de embrulho, Albertina, Vienna, nº de inventário 26276.
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Sem título | untitled, 2015
Desenho | drawing
50 x 70 cm | 19.68 x 27.55 in
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Sem título | untitled, 2012
Desenho | drawing
62.5 x 88 cm | 24.40 x 34.64 in

Sem título | untitled, 2007
Desenho | drawing
50 x 70 cm | 19.68 x 27.55 in
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Sem título | untitled, 2018
Desenho | drawing
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Sem título | untitled, 2012
Desenho | drawing
50 x 70 cm | 19.68 x 27.55 in
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Sem título | untitled, 2009
Desenho | drawing
42 x 29.6 cm | 16.53 x 11.41 in

VILMA EID

I heard about Josef Hofer from my friends in Europe and the United States where he was already a well-known artist. It made me
wonder why he was not known here in Brazil. This was when I remembered a fundamental thesis of mine: art is regional. It explains
why an artist can be known in the northern hemisphere and not in
this southern hemisphere. This happens all the time.
The story and work of artist Josef Hofer fits into the movement
known as Art Brut, a term coined by Jean Dubuffet, a French painter who in the 1950s wrote a manifesto about it. It shed light on
the much discussed and controversial subject.
A native of Austria, deaf, dumb and mentally handicapped, Josef Hofer lived in psychiatric residences in Austria that catered to
people with problems similar to his. As an adult, he was fortunate
to be in the right place and time when Dr. Elisabeth Telsnig worked
at one of these institutions. This is where the story of Josef Hofer’s
talent recognition and ascent to becoming great artist begins.
His first solo exhibition was at the Lausanne’s Musée d’Art
Brut in Switzerland. It was created thanks to Jean Dubuffet, who
donated his entire Art Brut collection to the institution. This was
followed by many other exhibitions in institutions and commercial
galleries in various countries.
Dr. Telsnig lives in Salzburg, a charming little town in Austria
where an annual summer music festival takes place. I have had
the good fortune to attend frequently. Last year I wrote to her and
scheduled time to meet. Since Dr. Telsnig is the appointed curator
for Josef Hofer, she takes care of him and his entire collection. I was
fascinated with his work and could not resist. Brazilians and the
southern hemisphere will now have an opportunity to know this
exceptional artist.
Be surprised!

JOSEF HOFER

ELISABETH TELSNIG

“Art isn’t a pretty accessory – it’s the umbilical cord that connects us with the divine. It insures our humanity.”

Life did not bequeath Josef Hofer with the best start or the
best prerequisites. But he was defiant from the beginning, and
brave. He was and is a curious and inquisitive person who looks
forward with much anticipation to what life may still bring. He
overcomes and masters his congenital shortcomings through his
drawings. His art is communicative in its own way, very intimate,
very eccentric and unique.
The first significant single exhibition of works by Josef Hofer
was given in 2003 in the auspicious Collection de l’Art Brut in Lausanne, Switzerland. This was followed by others in Austria, Germany, France, Monaco, Netherlands, Belgium, England, Sweden,
Denmark, Italy, Spain, Portugal, Poland, Czech Republic, Slovakia,
USA, Japan and now, in Brazil.
His works are represented worldwide within important Art
Brut collections and museums. Today, he is considered an Art Brut
“classic”.
Josef Hofer was born during the last months of World War II
on March 17, 1945, in Wegscheid, Bavaria. His mother (1909-1999),
who was 36 and as a “late child bearer” at that time wanted to
travel to hospital in the Upper Austrian city of Linz for the birth.
However, this was not possible due to the heavy bombing attacks.
Instead, she drove across the German border to the nearest hospital. During the “Third Reich”, and indeed, until August (!) of 19452,
the Law Promoting Genetic Health was in force that required doctors and midwives to immediately report the birth of an impaired
child. The consequences were the killing of the newborn and the
sterilisation of at least the mother. Little Josef was very fortunate
because although his special needs were apparent from the start
– he was physically as well as intellectually impaired – nothing was
reported to the health authorities.

The parents already had a son who was five years old then.
The father (1905-1977) was a wood turner and pipe maker. Because both sons were intellectually handicapped, the father gave up
his trade and bought a small farm in St. Johann/Wimberg in the
Upper Austrian region called Muehlviertel, in hopes that the sons
could one day operate the farm and, in this way, earn their living.
The parents realised the deadly peril that lurked in the “Third Reich”
for those with the label of “life unworthy of life”3. The father’s oldest
sister, Luise Hofer (1879-1941), moved to Wiesbaden as a domestic
servant when she was a young woman, developed schizophrenia
and from 1925 on, lived in several psychiatric institutions. She was
a victim of “Euthanasia”4 in the gas chambers in Hadamar in 1941.
After 1945, Austria was divided up between the four occupation allied forces, USA, England, France and Russia. The area in which the family of Josef Hofer lived remained occupied by Russian
troops from 1945 to 1955.
As a result of these experiences as a family and the political
situation, the parents isolated their younger son; he stayed at the
farm and never attended school.
The household lacked hygiene; there was no electricity or any
running water. Josef was frequently sick; he had bad teeth and
serious inner ear infections that led to the almost complete loss
of his hearing. Since he never learned how to use language as a
communication tool, he used guttural sounds to express himself
and most of all, a wide array of gestures.
His extraordinary drawing talent became apparent very early
on, even during his childhood. His older brother brought pencils
and the stumps of coloured pencils home from school. A sheet of
newspaper was often used as a surface.
With his father´s death, his mother was overwhelmed with
providing for both sons, so she moved with them to Kirchschlag
near Linz where she received some support from her niece, Renate Sager. This niece had three children of her own who became
Josef’s playmates. Renate Sager took on the guardianship for Josef
and his brother over a period of many years.
Beginning in 1985, Josef was taken to the Lebenshilfe in Grein
and Linz during the day, and in 1992, to the Lebenshilfe in Ried in
Innkreis, which is where he lives now. The Lebenshilfe is a social
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organisation for people with physical and intellectual handicaps. I
met Josef Hofer in 1997 at the Lebenshilfe atelier that I supervised
in Ried until 2015. About 30 individuals took part in my atelier, including Josef, and I noticed his drawings immediately. They were
different than anything I had ever seen before. Very soon, I began
to collect his first modest drawings on reams of computer paper,
and organise them within an inventory and most of all, to carve
out the appropriate free space for Josef Hofer himself and his artistic efforts. I worked very hard to ensure that he could develop
his gifts on his own. He should be able to work with as much self-determination as possible. In his early sheets, he often depicted
objects reflecting the farming life, like tractors, agricultural devices
or construction machines. Often he drew objects that were part
of his domestic surroundings, like furniture or his clothing. Special
events were recorded in his drawings like outings, Christmas Eve
festivities or his hippotherapy sessions. Whenever he drew figures, he penciled them in first naked and then added the clothing
layer by layer over them, often even covering the face as if with a
protective helmet, so that the figures finally ended up looking like
they were inside a suit of armour. On the other hand, he would
scribble very revealing erotic scenes, eruption-like, onto a piece of
paper with naked bodies that were contorted or often entangled
in each other. This ambivalence points to his autism on the one
hand into which he retreated on the grounds of his hearing loss,
and on the other hand, his fantasies and desires which he was able
to express through the medium of drawing.
A crucial event took place for Josef in 2000 with the purchase
of a mirror, measuring a meter square, which he placed on the
floor of his room and with which he could now observe himself
for hours on end. In the mirrored vision, he recognised his “alter
ego”, which he then reproduced in numerous erotic drawings. It
is quite fitting to refer to this as the “mirror phase”, a term used by
the French psychoanalytic, Jacques Lacan. Lacan describes here
the developmental phase of a child at the point when the child
first completely sees that image and encounters and experiences him or herself as “I”. Josef Hofer’s intellectual and emotional
development certainly lagged behind considerably. In the act of
obtaining and owning the mirror, combined with the encounter
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with his own body, Josef Hofer experienced the discovery of his
own self, his manhood, and he recreated this discovery as a result
in his drawings. Hofer’s self-portraits mark the emergence of his
self-awareness.
If at first the objects and persons were lined up on the surface
of the drawing in an isolated manner, beginning in 2003, Josef Hofer began suddenly to surround his drawings with a yellow-orange
frame, causing one to think that he wished to protect them in this
way. The frame became an obsession that involved him for many
hours, first a pencil with the aid of a thin wooden flooring strip,
then filling in the geometric pattern with always the same shades
of colour - different shades of yellow and orange. In this way, authentic architectural forms were created, full of depth, perspective,
a spatial sense. As I watched, I could recognise just how exactly
and consciously he would always plan each working stage. Josef
had worked for years in the weaving workshop of the Lebenshilfe
and this to-and-fro of the weaving process seems to have been
etched as an image into his memory. These magnificent yelloworange framework constructions reflect the autism of Josef Hofer,
the protective bars of his soul into which he lets us viewers peer to
see a small portion, as if through a window.
From 2014 onwards, the frames became increasingly finer and
Hofer filled in the background frequently since then with the letters in his nickname “PEPI”.
Josef Hofer has always worked within a series. If he is fascinated by a motive, then he repeats it again and again, almost obsessively, sometimes with only minimal variations. Whenever one
observed him at his work, as unobtrusively as possible, one had
the impression that he would try to capture the motive, on a search for the optimal design, the perfect image. Only then was he
able to move on to a new motive.
The ability to express himself and communicate about his
drawings has great significance to Josef Hofer. Since he cannot
hear or make himself understood verbally, he communicates with
the outside world through his art. This he does successfully with
great expressiveness, competence and a captivating ease. He is
creatively involved with himself and his body, and just as in the
way he is involved with his mirror reflection, he becomes involved

equally with the postures and positions of the depicted body, and
overcomes, or even triumphs over his own disability through the
bodies he draws.
Perhaps it is in this involvement with the depicted bodies and
positions, and with the forms and obsessive repetitions even to
an excessive degree, that a certain proof can be found for Hofer’s
affinity for the work of Egon Schiele (1890-1918). The book by Jane
Kallir entitled “Egon Schiele. Drawings and Watercolours”, was given to Hofer in 2007, and he poured over it for countless hours,
fully mesmerised. He took a few select motives from it and interpreted them again and again in his own way.
It can be said that he found himself to a point in the art of
Egon Schiele. He describes the characteristic forms and gestures
of Schiele but remains true to himself in terms of style.
In Austrian literature, Arthur Schnitzler (1862-1931), was the
first to deliberately implement the so-called “inner monologue”
in his novel “Fräulein Else” (1924). “Inner monologue” means that
a literary figure addresses him or herself directly. We discover this
“inner monologue” in the art of painting with Egon Schiele’s self-portraits. In Art Brut, Josef Hofer continues to conduct this dialogue with himself. In his self-portraits, Josef Hofer also includes the
viewer into his picture as well. It seems as if the viewer stands in
front of the mirror instead of Hofer and looks at the picture - the
self-portrait of Hofer.
A pencil drawing by Egon Schiele from 1910 entitled “Schiele
with Nude Model before the Mirror”5 (see page 15) shows the back
of a female nude with a hat in the foreground; on the left side, in
an imaginary mirror, the nude is seen from the front, and behind,
left - also in the imaginary mirror - is the self-portrait of the seated
artist. Front view and simultaneous back view of a figure in a single
drawing are to be found with Josef Hofer as well. The creative act,
however, is completely different. In this drawing Schiele utilises
the imaginary mirror as a tool and tries to reproduce a real situation. Hofer dispenses with such tools, ignores the so-called reality
and draws the front and back views in just one figure. Josef Hofer
defies logic of any kind. He does not even attempt to depict the
real outer appearance. What he offers instead in his depictions is
how he physically senses and experiences the figures and objects.

Due to his deafness, Hofer commands another experiential mode
through spatial orientation. The bodies he depicts exhibit such dynamics of movement that they can often seem manneristic. The
front and back views merge into each other, like a face into the
back view of the head or the body of a man into that of a woman.
He merges both into one, into androgynous figures. Whether the
bodies, objects or letters are reversed, back to front, is of no importance to him. Whether heterosexuality or homosexuality is of
no concern to him, since he does this innocently and absolutely
free of intentionality. In this way, he breaks with all the western,
occidental traditions. The depiction of his figures is utterly different
than anything done before - it is ingenious, and, yes, revolutionary.
Josef Hofer developed his own system for appropriating art and he
set new benchmarks for figurative representation. He has achieved a sensual, symbolic implementation of figurative drawing.
Today, Josef Hofer is more than 74 years old and only draws
now and then.

Notes
1 Nikolaus Harnoncourt, 1929-2016, Austrian conductor, cellist, author on music
and pioneer in the field of historical performance practice.
2 The World War II was over on May 8, 1945, following the unconditional capitulation of the German armed forces.
3 The Nazi regime labelled a person “life unworthy of life” humans with cognitive
and physical defects, with genetic diseases, homosexuals among others. Binding /
Horche coined the term in their brochure “Allowing the destruction of life unworthy
of life, its measure and its form” (Leipzig, 1920).
4 “Euthanasia”, destruction of “life unworthy of life” and the Nazi-murders of psychiatric patients, also known as “Action T4.”“Action T4” is named after the central office
of the Chancellery department set up by the Führer in Berlin at Tiergartenstrasse 4.
It stood for the organisation of “Euthanasia” crimes from 1939 to August of 1941. The
description “T4” is not a camouflaged term coined by the National Socialists but an
idiom used during the post-war years.
5 Egon Schiele (1890-1918), “Schiele with Nude Model before the Mirror,“ 1910,
pencil on wrapping paper, Albertina, Vienna, Inv. Nr. 26276.
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