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DAN SCHEIN 
AS YOU STAND THERE WATCHING 
 

Fernisering: Fredag 20.01.2012 kl. 17-19  

Udstillingsperiode: 20.01.2012 – 17.02. 2012 

CUBE: Tove Kurtzweil ”udvalgte portrætter” 

 

Den unge amerikanske maler Dan Schein udstiller for første gang i Europa i Galleri Tom 
Christoffersen. Efter han tog sin MFA på Tyler School of Art, Temple University i Philadelphia 
sidste år, har han haft et residency i Schweitz i Stein Am Rhein, Chretzeturm, hvor størstede-
len af udstillingens værker er blevet til.  
 
Dan Scheins malerier er figurative og fortællende. Hvert af dem er som et fastfrosset filmstill, 
eller som et overgangsbillede i en tegneserie mellem taleboblerne. Der er en handling i gang. 
Scenerne udspiller sig i landskabet, i skoven, og det tætteste vi kommer det urbane er par-
celhushaven. Aktørerne kan være lystige nudistpar eller den ensomme vandrer og ingen sy-
nes at ænse ”kameraet”. De akavede, morsomme eller de melankolske, triste scener frem-
står tyste, men utrolig stemningsfulde, og historierne lever i hver enkelt. Det nøgne par der 
hygger sig efter deres barbecue, i haven med Webergrill, fortæller om nutiden, mens den 
vrede forsamling bønder med høtyve fortæller om fortiden.          
 
Det er særligt i naturskildringen Dan Scheins maleriske karakteristika træder frem. Hans me-
get grove brede penselstrøg og de kantede aftegninger kan minde om den danske kunstner 
Erik Hoppe (1896-1968). Og som Erik Hoppe søgte efter en ”farvemening” i kunsten, gør 
Dan Schein. Det handler ikke om farven som strålende eller stærk, men om dens fylde og 
dybde. Dan Schein sætter som Hoppe farve mod farve og rammer i de tunge flader en me-
lankolsk, nærmest nordisk klang. Går man længere tilbage i den danske kunsthistorie kan 
Dan Scheins skildringer af træer og himmel minde om en Albert Gottschalks (1866-1906) 
”ufærdige” symbolisme. Det er sanseligt med en stærk stoflig spænding. Dan Schein maler 
som Gottschalk farverne ind i landskabet samstemt med lyset og vejret, og træffer sikkert, i 
balance med den handling der udspilles i billedet, virkelighedens øjeblikkelige karakter. 
 
 
Dan Schein (b.1985). 2009-2011: M.F.A Candidate in Painting, Tyler School of Art, Temple University, Philadelphia PA. 
2004-2008: Purchase College SUNY, Purchase NY, Bachelor of Fine Arts, May 2008, Major in Painting.   


