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Persbericht

Een solo met werk van Charlott Weise bij PS

Op zondag 15 maart, PS opent de tentoonstelling, PAAREN, met nieuwe schilderijen van de 
jonge Duitse kunstenaar Charlott Weise. Ze is momenteel een deelnemer aan De Ateliers.

Charlott Weise formuleert beelden die afkomstig zijn van figuratie, dralend tussen de figuur als                      
uitgangspunt dat vervolgens wordt versluierd door het schilder proces.
Elk schilderij is een encryptie van een situatie, het resultaat van een ambivalente intimiteit met het doek 
en persoonlijke vreemde begrippen die de relatie van Weise met haar schilderijen tonen.

“Charlott ontwikkelt een beeld tijdens het schilderen, niets lijkt het met voorbedachten rade. Ze bouwt 
haar schilderijen op een transparante manier:. Geen acties zijn verduisterd “(GRA Award Jury)
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Voor meer informatie en hoge resolutie beeldmateriaal kunt contact opnemen met: Jan van der Ploeg
(06 47830952) of Cindy Moorman (06 27398691). Of via email: info@psprojectspace.nl.

Noot voor de redactie

Charlott Weise (1991) woont en werkt in Amsterdam. Na haar studie schilderkunst aan de Hochschule 
für Bildende Künste, Dresden van 2009 tot 2012, studeerde ze in 2014 af aan de Gerrit Rietveld         
Academie. Charlott Weise werd genomineerd voor de Rietveld Beeldende Kunstprijs 2014 en de GRA 
Award voor Schone Kunsten in 2014 en studeerde cum laude af. Momenteel is zij een deelnemer aan 
De Ateliers in Amsterdam. Weise heeft een indrukwekkend CV voor een kunstenaar op haar leeftijd, met 
tentoonstellingen en diverse groepstentoonstellingen in Amsterdam en deelname aan tentoonstellingen 
door Duitsland.

Charlott Weise, PAAREN, 15 maart – 3 mei 2015, opening 15 maart 16.00 – 18.00 uur.

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 Nell (NZ) en Gerold Miller (DE).
http://www.psprojectspace.nl/exhibitions_2015.html

Heels, 2014, 
220 x 130 cm.
oil on canvas

Benigna, 2014
200 x 130 cm.
oil on canvas

Tiffy, 2014
200 x 130 cm.
oil on canvas

http://www.psprojectspace.nl/exhibitions_2012.html
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Pressrelease

A solo with works by Charlott Weise at PS 

On Sunday March 15th, PS opens the exhibition, PAAREN, with new paintings by the young       
German artist Charlott Weise. She is currently a participant at De Ateliers. 

Charlott Weise formulates images which originate from figuration, lingering between the figure as a 
starting point that becomes obscured through the painting process.
Each painting is an encryption of a situation, the result of ambivalent intimacy with the canvas and       
personal strange notions that bely the relationship of Weise with her paintings. 

“Charlott develops an image during painting, nothing about it seems premeditated. She constructs her 
paintings in a transparent manner: no actions have been obscured.“ (GRA Award Jury)
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For more information and high resolution images please contact: Jan van der Ploeg (+31 6 47830952) 
or Cindy Moorman (+31 6 27398691). Or via email: info@psprojectspace.nl  

Note to editors

Charlott Weise (1991) lives and works in Amsterdam. After studying painting at the Hochschule für 
Bildende Künste, Dresden from 2009-2012, she graduated at the Gerrit Rietveld Academie in 2014.  
Charlott Weise was nominated for the Rietveld Fine Arts Prize 2014 and the GRA Award Fine Arts 2014 
and graduated with excellence. Currently she is a participant at De Ateliers in Amsterdam. Weise has 
an impressive resume for an artist in her early twenties, having exhibited in several group   shows in 
Amsterdam as well as taking part in exhibitions across Germany.

Charlott Weise, PAAREN, 15 March - 3 May 2015, opening 15 March 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 Nell (NZ) and Gerold Miller (DE)
http://www.psprojectspace.nl/exhibitions_2015.html
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