Tor-Arne Moen
Tor-Arne Moen er født og oppvokst på Notodden i Telemark. Her bor
han også i dag, og arbeider fra sitt atelier i Notodden Næringspark.
Moen er en svært produktiv kunstner, og han er både maler, forfatter
og grafiker.
Han har siden begynnelsen av nittitallet vært gjennom mange motivkretser – akter, portretter,
landskap, bylandskap, illustrasjoner, motorsykler og stilleben.
Gjennombruddet til Tor-Arne Moen kom i 1994 med en serie oljemalerier til Hamsuns samlede
verker. Dette var også Moens hovedfag ved Kunst- og Håndverksskolen i Bergen. Serien fikk sitt
eget galleri på Hamarøy i 1995.
Grafikeren Moen debuterte i 1994 med et tresnitt av motivet til oljemaleriet «På gjengrodde stier»
i denne Hamsunserien. Gyldendal kjøpte rettighetene til å trykke Hamsun-maleriene som bokomslag i 1997.
I tillegg til sin bildende kunst, er Moen også forfatter og har gitt ut både en roman og en
novellesamling.
Tor-Arne Moen har hatt en rekke separatutstillinger siden 1994.
Utdanning:
•
Kunst- og Håndverksskolen i Bergen – 1994
Tor-Arne Moen om seg selv og sin kunst:
«Det er måten motivet behandles på som er drivkraften. Følgelig skulle en tro at det ikke spilte
noen rolle for den som maler om motivet er en motorsykkel, en naken dame eller et landskap. Jeg
har vært innom de fleste arketypene av figurativt maleri, og har vel hele tiden søkt størst mulig
ro omkring prosessen. Det å male er for meg en gammeldags, meditativ beskjeftigelse som ikke
følger med i tiden på samme måte som verden for øvrig. Maler jeg en person må jeg forholde meg
sosialt til modellen, og maler jeg en motorsykkel så er det alltid noen so eier den. I stillebenene
fant jeg mye av det jeg søker, men alle motiv som er fysisk nært maleren mangler naturlig atmosfære.
Landskapsmaleriet var en gledelig gjenoppdagelse».

Verker av Tor-Arne Moen er innkjøpt av:
•
Skien sykehus
•
Arendal kommune
•
Sogn og Fjordane Fylkesgalleri
•
Asker kommune
•
Trondheim kommune
Vi i GALLERI T, har gleden av å vise og tilby tresnitt av Tor-Arne Moen

