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solo-expositie peter schauwecker
Voorzijde: Peter Schauwecker, ‘Glückswellen’, 2009 (detail), olieverf op linnen, 80 x 120 cm.
Hierboven: Peter Schauwecker, ‘Florian’, 2004, aquarel, 34 x 28 cm.
Rechts, Ivo Blanck, ‘Hängender Athlet’, brons, nummer 3-12, 2014, hoogte 58 cm.
Het beeld is ook in keramiek te koop.

Welkom bij de expositie Mannen - Males - Männer, waarin het
werk van Duits schilder Peter Schauwecker (82) centraal staat.
Sinds aanvang van de galerie in 2007, is het werk getoond
van realist en schilder Peter Schauwecker (1936, Feuchtwangen,
Duitsland).
Peter Schauwecker is een eigenzinnig schilder, kunstdocent en
kunstzinnig therapeut. Hij doceerde als hoogleraar aan de
Hogeschool van München. Sinds 1999 werkt hij als freelance
kunstenaar – of zoals hij zelf zegt ‘pensionado’ – met tentoonstellingen in Italië, Duitsland en met regelmaat in Nederland
bij galerie MooiMan en kunstbeurzen van de galerie.
Schauwecker maakt voornamelijk aquarellen, die hij vaak
als basis gebruikt voor zijn olieverfschilderijen. Gestaag na zijn
pensionering is Peter met een aantal vaste modellen blijven
tekenen en schilderen in zijn atelierwoning in Puchheim, vlakbij
München. De rode draad in al zijn werk is zijn fascinatie voor het
naakte lichaam van de man en de juiste anatomische weergave
daarvan in alle mogelijk denkbare posities. De expositie is daarvan
het bewijs hoe virtuoos hij zelfs op hoge leeftijd nog steeds is.
De expositie wordt geopend door historicus Egbert van der Werff.
De expositie wordt aangevuld met nieuwe bronzen beelden van
eveneens Duits kunstenaar Ivo Blanck.
feestelijke opening: zondag 9 september, galerie open vanaf
15.00 uur, opening 16.00 uur. Welkom!

denk aan het milieu: mail ‘mailing’ naar galerie@mooi-man.nl en ontvang onze uitnodigingen en nieuwsbrief digitaal.

Noorderstationsstraat 40, 9717 KP Groningen, 050 5710394 - 06 26 330 655 - 06 1940 70 30. Open op vrijdag, zaterdag en zondag
vanaf 14.00 tot 18:00 uur of op afspraak. Vrij parkeren in de buurt. Met de trein: Noorderstation op 3 minuten loopafstand.
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