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Een solo met werk van Gerold Miller bij PS

Op zondag 6 september opent PS het nieuwe galerieseizoen met een solo tentoonstelling van de 
Duitse kunstenaar Gerold Miller. Hierin zal Miller nieuwe werken tonen uit zijn serie Monoform. 
Deze recente Monoform serie behelst Millers’ meest ingrijpende breuk met de traditionele vorm 
van het schilderij.

In de Monoform serie wordt het gangbare begrip van het ‘beeld’ tot het uiterste opgerekt.
De aluminium hoeken zijn van gelijke grootte en parallel aan de wand gemonteerd. Deze constructie 
duidt de kaders aan van een imaginaire beeldruimte: de wand wordt een schilderij en zijn begrenzing 
vormt het object. Echter, de ontdekking hiervan wordt overgelaten aan de verbeeldingskracht van de 
bezoeker. Gerold Miller verwijst naar de wand als zijnde een ‘final ground’. Zodoende overschrijdt hij 
hiermee de grenzen van de abstracte schilderkunst en minimalistische sculpturen; deze categorieën 
worden opgerekt tot een conceptueel niveau.
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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

Gerold Miller (1961) leeft en werkt in Berlijn. In 1989 studeerde hij af als beeldhouwer aan de Staatliche 
Akademie der Bildende Künste in Stuttgart. Hij wordt gerepresenteerd door: Galerie Nikolaus Ruzicska 
(Salzburg, AT), Galerie Krobath (Wenen, AT), Galerie Lange+Pult (Zürich/Auvernier, CH) en Galerie 
Mehdi Chouakri (Berlijn, DE).
Gerold Millers’ werk is wereldwijd opgenomen in gerenommeerde musea en kunstcollecties. 
Hij had belangrijke solo tentoonstellingen in de Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof - Museum für 
Gegenwart (Berlijn, DE, 2002) en in het Mies van der Rohe Haus (Berlijn, DE, 2014).
Verder is zijn werk opgenomen in diverse privé- en zakelijke collecties. Recentelijk is zijn werk nog 
getoond in Kunsthalle Weishaupt (Ulm, DE, 2014/2015) als onderdeel van de tentoonstelling 50 Jahre 
Sammlung Siegfried und Jutta Weishaupt. Ook is er een veelomvattende catalogus van zijn werk uitge-
geven door uitgeverij Distanz Verlag (2012).

Gerold Miller, MONOFORM, 6 september – 18 oktober 2015, opening 6 september 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 Daniël Göttin (CH) en Frederic 
Sanchez (FR)
http://www.psprojectspace.nl/exhibitions_2015.html

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


PS

PS projectspace
Madurastraat 72, 
NL-1094 GR  Amsterdam
M +31 (0)6 27398691 
E info@psprojectspace.nl  
www.psprojectspace.nl
Open: Thursday, Friday, Saturday 13.00 – 17.00 hrs.

Pressrelease
20 July 2015

A solo with works by Gerold Miller at PS 

On Sunday September 6th PS opens the new gallery season with a solo show of German artist 
Gerold Miller. In his show, Miller will present new Monoform works. The recent series of Mono-
forms are to date the most wide reaching steps taken on Miller’s path to differentiate himself 
from the traditional format of the ‘painting’.

The Monoform works stretch the traditional understanding of the ‘picture’ to its extremity.
Mounted parallel on the wall, the two equally proportioned aluminum angles describe the boundaries of 
an imagined picture-space: the wall becomes a painting, and its borders become the object. The discov-
ery of the picture-space is left to the imaginative power of the viewer. Gerold Miller nominates the wall 
as the ‘final ground’, over-stepping previous borders between abstract painting and minimalist sculpture 
to broaden the categories of the conceptual. 

MONOFORM



PS

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

Gerold Miller (1961) lives and works in Berlin, Germany. In 1989 he received a degree in sculpture at 
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. 
He is represented by: Gallery Nikolaus Ruzicska (Salzburg, AT), Gallery Krobath (Vienna, AT), Gallery 
Lange+Pult (Zürich/Auvernier, CH)  and Gallery Mehdi Chouakri (Berlin, DE). 
Gerold Miller’s work has been represented in renowned museums and collections worldwide for years. 
In 2002 he was the subject of a major solo show at Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof, Museum für 
Gegenwart in Berlin and in 2014 he had a solo show at the Mies van der Rohe Haus in Berlin. 
His work is included in several company and private collections. Just recently his work has been shown 
in Kunsthalle Weishaupt (Ulm, DE, 2014/2015) as part of the exhibition 50 Jahre Sammlung Siegfried 
und Jutta Weishaupt. In 2012 publishing house Distanz Verlag released a comprehensive catalogue of 
his work.

Gerold Miller, MONOFORM, 6 September - 18 October 2015, opening 6 September. 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 Daniël Göttin (CH) and Frederic Sanchez (FR)
http://www.psprojectspace.nl/exhibitions_2015.html

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

