
Pressemeddelelse 

 

En kunstners fornemmelse for landskabet. 

 

Kunstneren Dan Thuesen viser fra søndag den 20. september sin største soloudstilling i flere år. Udstillingen 

med titlen FEMOGHALVFJERDS i Galleri Nexus syd for Aabenraa skulle oprindeligt have været gennemført i 

foråret, hvor kunstneren også fyldte 75, men på grund af Corona måtte den udskydes.  

 

Dan Thuesen er født i Højer i den sønderjyske marsk. Han blev færdiguddannet i 1972 på Det Jyske 

Kunstakademi i Århus. Herefter arbejdede og levede han nogle år i først den jyske hovedstad og siden i Thy, 

inden han vendte tilbage til sin fødeby i Sønderjylland.  

Det er også på denne egn bag digerne, at kunstneren som oftest finder sine motiver. Dan Thuesen er som 

kunstner først og fremmest landskabsmaler. Med en gennem årerne raffineret teknik, beskriver han 

landskabet med den lave horisont, de geometriske flader og tydelige linjer. Et Landskab formet af 

mennesker og elementerne i evig vekselvirkning indfanges på samme tid usentimentalt og poetisk i 

Thuesens værker.  

Således fremstår Dan Thuesen, som en af de danske samtidskunstnere, der har portrætteret dette landskab 

med den mest overbevisende fornemmelse for stedets egenart og sjæl.  

Ud over landskabsmalerier viser udstillingen også en måske mindre kendt side af kunstneren Dan Thuesen 

som en dygtig fotograf. Her går han tættere på de landskaber, han portrætterer som maler. Der zoomes ind 

- og i en serie af nature morte går kunstneren endog selv ind og arrangerer naturen i klassiske og æstetiske 

opstillinger. 

Udstillingen FEMOGHALVFJERDS kan ses fra den 20. september til den 18. oktober i Galleri Nexus, Uge 

Bygade 7, 6360 Tinglev torsdag, lørdag og søndag kl. 13-16, samt altid efter aftale. 

Torsdag den 8. oktober, klokken 19.30 gennemføres en rundvisning i udstillingen med kunsthistoriker 

Elisabeth Hertzum. Rundvisningen er gratis. Tilmelding skal af hensyn til Corona-situationen ske på 

mail@gallerinexus.dk eller på telefon 23 27 25 12. 
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