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Persbericht

Een solo met werk van Daniel Göttin bij PS

Op zondag 1 november is de opening van de solotentoonstelling DOUBLE VIEW van de               
Zwitserse kunstenaar Daniel Göttin. DOUBLE VIEW bestaat uit een combinatie van 5 werken 
met zwarte tape op 3 muren en 5 kleine werken met gekleurde tape op grijs karton. Beide delen 
bestaan onafhankelijk van elkaar   in grootte en kleur. Tegelijkertijd is er de herhaling van de          
U-vorm op een witte (wand) en grijze (karton) achtergrond in beide doch op een andere wijze. Dit 
creëert een visuele interactie onderling en ten opzichte van de ruimtelijke situatie, resulterend 
in een ‘double view’.

Sinds 1990 onderzoekt  Göttin de wisselwerking tussen materiaal, ruimte en visuele verschijningsvormen. 
Zijn werk omvat site-specific installaties en “all-over” tekeningen gemaakt van industriële materialen. 
Zijn interesse is de dialoog tussen de reeds bestaande en zijn specifieke interventie, die de ruimte en 
zijn tussenkomst zichtbaar en voelbaar maakt als een nieuwe tijdelijke vorm in de tijd. Het kunstwerk 
en de echte ruimte verschijnen als getransformeerde entiteiten, die tegelijk in tijd en omvang bestaan. 
Voor deze tijdelijke installaties is hij bekend van zijn gebruik van alledaagse industriële materialen en 
producten. Hij maakt gebruik van het materiaal in de manier waarop ze al bestaat en speelt ermee op 
een basale manier. 
Volgens Göttin vertaalt de creatieve manipulatie van eenvoudige functioneel materiaal de daad van 
het kijken naar de kunst van het zien, het transformeren van de plaats zelf in een ervaring van de             
waarneming. 
Met zijn manier van werken wil hij de aandacht vestigen op het subjectieve karakter van de waarneming. 
“De interactie tussen mijn specifieke interventie en de omgeving biedt de mogelijkheid tot een ervaring 
van een nieuw gedefinieerde beleving van de ruimte.”
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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

Daniel Göttin (1959) woont en werkt in Basel, Zwitserland. Aanvankelijk was hij werkzaam als technisch 
tekenaar voor een ingenieursbureau, later begon hij aan de Kunstacademie in Basel, waar hij 
afstudeerde in 1990.
Hij wordt vertegenwoordigd door: Galerie Wenger (Zürich, CH), Anne Mosseri-Marlio Galerie (Basel, 
CH), Galerie Florian Trampler (München, DE), Minus Space (New York, USA), Conny Dietzschold      
Gallery (Sydney, AUS) , Goddard de Fiddes Gallery (Perth, AUS), Gallery Gen (Tokyo, J), IdeelArt      
(online galerie).
Daniel Göttin’s werk was te zien in verschillende musea, instellingen, galerieën, openbare en particuliere
collecties alsmede in non-profit organisaties wereldwijd, waaronder heel Europa, Japan, Australië,   
Mexico en de Verenigde Staten.
Hij had solo tentoonstellingen in het Chinati Foundation in Marfa, Texas, USA (1993), Kunsthaus             
Baselland, Muttenz, CH (1998), Haus Konstruktiv, Zürich, CH (2001), Museum Haus Kasuya, Yokosuka, 
J (2002, een samenwerking met Takashi Suzuki), de: artist: netwerk, New York, USA (2005), House of 
Art, Budweis, CZ (2009), Minus Space, Brooklyn, Verenigde Staten (2010), Field Institute, Raketensta-
tion Hombroich, DE (2012 ), Kunst Raum Riehen, CH (2012, (een samenwerking met Atelier Hauert / 
Reichmuth), Youkobo Art Space, Tokyo, J (2007, 2014).

Daniel Göttin, DOUBLE VIEW, 1 november – 6 december, opening 1 november 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.

De aankomende tentoonstelling in PS zal worden samengesteld door Paul Raguenes van SNAP (FR)
http://www.psprojectspace.nl/exhibitions_2015.html

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

A solo with works by Daniel Göttin at PS 

On Sunday November 1st is the opening of the solo show DOUBLE VIEW of Swiss artist                  
Daniel Göttin. DOUBLE VIEW consists of 5 black tape works on 3 walls, and 5 small colored tape 
works on grey cardboard. Both parts are existing separately in size and color. At the same time 
they are repeating the U-shaped form on white (wall) and on grey (cardboard) backgrounds in a               
different way, creating visual interaction between themselves and in relation to the spatial              
situation, resulting in a double view.

Since 1990 Göttin examines the interaction between material, space, and visual appearance. His works 
includes site-related installations and all-over drawings made of industrial materials. His interest is 
the dialogue between the already existing and his specific intervention that makes the space and his            
intervention visible and perceptible as a new temporary unit in time. Artwork and real space appear as 
transformed entities, both existing simultaneously in time and size. 
For these temporary installations he is known to use common industrial materials and products. He uses 
the material in the way that they already exists and plays with it in a basic way. According to Göttin the 
creative manipulation of simple functional material translates the act of looking into the art of seeing, 
transforming the place itself into an experience of perception. 
With his mode of practice he likes to call the attention on the subjective character of perception.               
“The interaction between my specific intervention and the environment allows an experience of a newly 
defined perception of space.” 
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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

Daniel Göttin (1959) lives and works in Basel, Switzerland. Initially working as a technical draftsman 
for an engineering company, he later entered the School of Visual Art in Basel, where he graduated in 
1990.
He is represented by: Galerie Wenger (Zurich, CH), Anne Mosseri-Marlio Galerie (Basel, CH), Galerie 
Florian Trampler (Munich, DE), Minus Space (New York, USA), Conny Dietzschold Gallery (Sydney, 
AUS), Goddard de Fiddes Gallery (Perth, AUS), Gallery Gen (Tokyo, J), IdeelArt (online gallery).
Daniel Göttin’s work has been shown in several museums, institutions, galleries, public and private   
collections as well as non-profits worldwide, including throughout Europe, Japan, Australia, Mexico and 
the United States.
He has held individual exhibitions at The Chinati Foundation in Marfa, Texas, USA (1993), Kunsthaus 
Baselland, Muttenz, CH (1998), Haus Konstruktiv, Zürich, CH (2001), Museum Haus Kasuya, 
Yokosuka, J (2002, a collaboration with Takashi Suzuki), the:artist:network, New York, USA (2005), 
House of Art, Budweis, CZ (2009), Minus Space, Brooklyn, USA (2010), Field Institute, Raketenstation 
Hombroich, DE (2012), Kunst Raum Riehen, CH (2012, (a collaboration with Atelier Hauert/Reich-
muth), Youkobo Art Space, Tokyo, J (2007, 2014). 

Daniel Göttin, DOUBLE VIEW, 1 November - 6 December 2015, opening 1 November 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.

The upcoming exhibition in PS will be curated by Paul Raguenes from SNAP (FR).
http://www.psprojectspace.nl/exhibitions_2015.html

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

