Georg Glaser heeft ons tijdens deze mooie zomerdagen
verlaten.
Geboren te Frankenthal (DE), studeerde hij aan de “Staatliche
Kunstacademie” van Düsseldorf onder leiding van Joseph Beuys en
nadien aan de “Freie Universität” van Berlijn om zich vervolgens
met zijn echtgenote Gilette Fosty te vestigen in Luik. Wij zullen ons
Georg Glaser steeds herinneren als een observator waarvan zijn
doeken zich als een feest voor het oog openbaren. Om zichzelf
trouw te blijven verzaakte hij aan de Germaanse traditie die
gekenmerkt was door de sombere beproevingen uit de vorige
eeuw. Hij koos daarentegen resoluut voor de warme humor die
zich tijdens diezelfde periode in het kleurrijke mediterrane zuiden
ontplooide.
Wij danken Georg Glaser voor zijn volharding het onzichtbare te
verhalen voor de levenden.
Georg Glaser nous a quitté durant ces beaux jours d’été.

g eorg
gl aser
[19 5 0 -2 013 ]

Né à Frankenthal (DE), il étudie à l’académie de Düsseldorf sous Joseph Beuys et à
l’université de Berlin pour ensuite s’installer dans la ville de Liège avec sa compagne
Gilette Fosty. Glaser a toujours préféré l’humour aux anathèmes et l’invention pétaradante
aux stéréotypes; grâce au soleil du sud il a comme bien d’autres, libéré son appétit de
couleurs franches et toujours débusqué la vie dynamique partout où elle se cache.
D’où le chromatisme de son œuvre.
Georg Glaser peut être remercié de poursuivre du haut de son observatoire lointain
un travail sur la capacité d’annexion de l’invisible qui est si indispensable aux vivants.
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18/10/2013 — 17/11/2013

vernissage op vrijdag 18 oktober 2013 vanaf 19u
vernissage le vendredi 18 octobre à partir de 19h

open van vrijdag tot zondag van 14 tot 18u
ouvert du vendredi au dimanche de 14 à 18h
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