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Maleren Robert Storm P. Walter Schwartz Hent PDF Robert Storm Petersen kunne og kan den dag i dag

beskrives med mange forskellige ord: Forfatter, skuespiller, opfinder, humorist – og bedst kendt under navnet
Storm P. Men han var også maler, og selvom der er nok at tage fat på, når man skal beskrive en mand af hans

kaliber, helliger kunstkritikeren Walter Schwartz sin bog "Maleren Robert Storm P." til hans kunst og
beskrivelsen af Storm P. som kunstner. Walter Erwin Otto Schwartz (1889-1958) var en dansk maler og

kunstkritiker. Han tog uddannelse ved Det tekniske Selskabs Skole og kom, blandt andet sammen med Mads
Peter Mosbjerg, til at repræsentere den yngre generation af skagensmalerne. I 1928 opgav han maleriet og
livet i Skagen og blev ansat ved Politiken, hvor han fra 1943 fik titel af kunstkritiker. Walter Schwartz er far

til skuespiller og teaterchef Malene Schwartz.
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