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Persbericht

De eerste tentoonstelling uit een reeks van drie

PS opent op zondag 25 januari de tentoonstelling Nicolas Chardon - Jan Kämmerling - Jan van               
der Ploeg. De tentoonstelling is de eerste uit een reeks van drie waarin de drie kunstenaars hun                         
eigen werk met elkaar combineren. De volgende twee tentoonstellingen zullen plaatsvinden in                
Frankrijk en Duitsland - de landen van herkomst van Nicolas Chardon en Jan Kämmerling. In PS zal 
een wand object, een mobile en een schilderij te zien zijn. 

Één van de doelen van PS is een platform en ruimte te bieden voor het werk van aankomende                   
(inter)nationale kunstenaars en de mogelijkheid te bieden tot ontmoetingen en internationale                                    
uitwisselingen. Met de reeks van drie tentoonstellingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland creëren de 
drie kunstenaar verbindingen en ruimte voor ontmoetingen tussen de drie locaties en hun netwerken.
Nicolas Chardon, Jan Kämmerling en Jan van der Ploeg hebben in hun beroepspraktijk als beeldend 
kunstenaar al vaker elkaars paden gekruist, maar nog nooit eerder hun werk met elkaar getoond.           
De wederzijdse interesse in elkaars werk is de basis van de komende reeks tentoonstellingen.                           
De schilderkunst is de gemene deler. Daarmee is echter lang niet alles gezegd. Visueel zijn er tussen 
de uiteenlopende werken meerdere overeenkomsten te ontdekken. Zo delen ze een liefde voor de     
zuiverheid van kleur, geometrische abstractie en een perfectie van de oppervlakte. Ondanks de volledig 
abstracte motieven speelt bij ieder in de vorm en de materialiteit ook een speelsheid en subjectieve 
expressie door. En onder de oppervlaktes van de drie werken heersen andere principes en drijfveren en 
wat heeft geleidt tot de drie onderscheidende werken.
Het spel tussen de overeenkomsten en verschillen in de visuele esthetische oppervlakte en                                     
de dieperliggende inhoudelijke en artistieke beweegredenen maakt dit een bijzondere en inspirerende     
tentoonstelling.
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Voor meer informatie en hoge resolutie beeldmateriaal kunt contact opnemen met: 
Cindy Moorman (06 27398691). Of via email: info@psprojectspace.nl.

Noot voor de redactie

PS heeft tot doel een platform te bieden voor het werk van aankomende internationale kunstenaars in 
een omgeving die bestaat tussen de conventies van een artist-run ruimte en een commerciële galerie. 
PS staat voor Post Scriptum, Project Space, Openbare Ruimte of Private Ruimte en wil een andere    
formule toe te voegen aan de reeds bestaande manieren van presenteren van kunst. Sinds januari 1999 
organiseert PS tentoonstellingen. PS staat open voor het publiek elke donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 13.00 tot 17.00 uur.

In aankomende tentoonstellingen zal onder meer werk te zien zijn van Charlott Weise (DE) en Nell (NZ).

Nicolas Chardon - Jan Kämmerling - Jan van der Ploeg, 25 januari - 8 maart 2015, opening 25 januari 16.00 
– 18.00 hrs.

Jan Kämmerling 
Broken Ornament, 2013
300 x 300 cm.
PVC folie

Jan van der Ploeg
WALL PAINTING No.388
Grip, 2014
250 x 700 cm.
acrylic on wall
Giacomo Guidi Gallery, Rome, Italy

Nicolas Chardon
ST, 2011 
61x50 cm. 
acrylic on fabric
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Pressrelease

On Sunday, January 25th PS opens the exhibition Nicolas Chardon - Jan Kämmerling - Jan van 
der Ploeg. The exhibition is the first in a series of three in which the three artists combine their 
work with each other. The following two exhibitions will take place in France and Germany - the 
countries of origin of Nicolas Chardon and Jan Kämmerling. In PS a wall object, a mobile and       
a painting will be shown.

One of the goals of PS is to provide a platform and space for the work of upcoming (inter)national artists 
and offer the possibility of encouters and international exchanges. With the series of three exhibitions 
in the Netherlands, France and Germany the three artist create connections and a oppurtunities for      
meetings between the three locations and their networks.
Nicolas Chardon, Jan Kämmerling and Jan van der Ploeg often crossed paths in their professional 
practice as an artist, but never shown their work together before. Mutual interest in each other’s work 
is the basis of this series of exhibitions. In this painting is the common denominator. With this however 
not everything is said. Visually there are more similarities to discover between the various works. For 
instance, they share a love for the purity of color, geometric abstraction and a perfection of the surface. 
Despite the completely abstract motifs, in form and materiality a playfulness and subjective expression 
comes through in their work. And below the surface of the three works other principles and motivations 
dominate, which has led to the three distinct works.
The balancing act between the similarities and differences in the visual aesthetic surface and the deeper 
content and artistic motives makes this an extraordinary and inspiring exhibition.

The first exhibtion of a serie of three
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Fore more information on the three artist and /or high resolution images please contact: 
Cindy Moorman (+31 6 27398691). Or via email: info@psprojectspace.nl  

Note to editors

Nicolas Chardon - Jan Kämmerling - Jan van der Ploeg, 25 January - 8 March 2015, opening 25 January. 
16.00 – 18.00 hrs.

PS projectspace aims to provide a platform for the work of upcoming international artists in an                      
environment that exists between the conventions of an artist-run space and a commercial gallery.               
PS stands for Post Scriptum, Project Space, Public Space or Private Space and wants to add another 
formula to the already existing ways of presenting art. Since January 1999 PS organizes exhibitions.    
PS is open to the public every Thursday, Friday and Saturday from 13.00 to 17.00 hrs.

In upcoming exhibitions PS will show work by Charlott Weise (DE) and Nell (NZ).
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