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Des de finals de la dècada dels anys 90, Peter Piller (Fritzlar, Alemanya, 1968) s'ha interessat per la interacció entre imatges 
de diferents fonts. Fotografies i dibuixos, imatges d'arxiu i exposicions han format un corpus de treball, un espai per reunir 
idees, per generar preguntes que a vegades condueixen a respostes útils, o que simplement obren més preguntes. La idea 
de col·lecció de Piller, per tant, mai ha tingut la intenció de completar-se. El seu enfocament és més aviat una completesa 
inacabada que, segons ell, fa més viu, més actiu el procés. En aquest sentit, el títol de la seva nova exposició a ProjecteSD, 
Loose Ends (Caps per lligar), capta plenament l'essència de la seva obra. 
 
Loose ends és una combinació de fotografies del propi Piller, imatges trobades i dibuixos que tracten sobre una recerca al 
voltant de les pintures rupestres de l'Edat de Pedra, que ha estat realitzant en els últims temps. L'interès de Piller per l'art 
històric primitiu va despertar l’any 1999 durant els seus estudis, quan buscava dibuixos que mostressin analogies amb la seva 
pròpia comprensió del dibuix. El dibuix ha estat un mitjà important per a ell des del començament de la seva exploració 
artística. 
 
Durant anys ha estat investigant sobre les coves prehistòriques de França i d'Espanya, passant temps en biblioteques, 
estudiant il·lustracions i imatges de literatura especialitzada. En el curs d'aquesta recerca, ha trobat molts símbols esbossats 
i les anomenades “línies indeterminades” a les parets, que eludeixen qualsevol tipus d'interpretació i de definició. És 
precisament aquesta indeterminació la que es troba en el centre de l'interès de Piller. 
 
L'exposició es construeix com un flux continu d'imatges ampliades en diferents formats. Les seves pròpies fotografies, algunes 
preses durant alguns viatges i altres en moments de la vida quotidiana, es presenten juntament amb imatges extretes de 
llibres que no pretenen indicar cap referent clarament reconeixible. Sovint, presenta imatges borroses i amb errors que 
reforcen la impressió d'un sistema obert de signes. Els grups de línies presents a les superfícies de les parets de les coves  
podrien semblar fotografies aèries topogràfiques o, fins i tot, imatges macro que mostren els solcs de la pell. Aquesta varietat 
d'imatges també es juxtaposa amb una sèrie de "dibuixos del lloc", que es van crear prop de les coves espanyoles que va 
visitar. Aquí també es revelen estructures indefinibles en les construccions lineals, similars a les imatges fotografiades de les 
pintures rupestres. Dibuixos que són, en efecte, símbols ambigus. No registres topològics o cartogràfics, sinó petjades 
subjectives de memòria i imaginació. 
 
Com assenyala el mateix artista, “la comprensió de l'art de l'edat de pedra ha de continuar sent provisional, especulativa, 
conjectural, perquè cada troballa planteja nous interrogants que han de quedar sense resposta per la manca de llegats escrits 
i el desconeixement d'aquesta cultura nòmada”. 
…………………………… 
 
Peter Piller (1968) viu i treballa a Hamburg. Des de 2006 fins a 2018 va ser professor de fotografia al departament d'art contemporani de 

la Hochschule für Grafik und Buchkunst Academy of Fine Arts a Leizpzig; des de 2018 és professor d'arts visuals a la Kunstakademie de 

Düsseldorf. 

Piller va rebre el Premi Edwin Scharff del Ministeri de Cultura i Mitjans de la Ciutat Hanseàtica d'Hamburg (2011); el Premi Ars Viva de la 

Federació d'Indústries Alemanyes (2004); el Premi Rubens de la Ciutat de Siegen (2003) i el Premi Albert Renger Patzsch de la Fundació 

Dietrich Oppenberg Essen (2003). 

A la primavera del 2023, la Kunsthalle Düsseldorf presentarà la primera retrospectiva de Peter Piller a Renània. Recentment, ha participat 

en les següents exposicions individuals: Oberbeck Gesellschaft, Lübeck (2022), Kunstverein Ruhr, Essen (2022) i amb Richard Prince en el 

Weserburg Museum, Bremen en 2021. Altres exposicions individuals inclouen Staatliche Graphische Sammlung München/Pinakothek der 

Moderne, Munic (2019); Museu Schloss Morsbroich, Leverkusen (2018); Mies van der Rohe Haus, Berlín (2018); Museum für Kunst und 

Gewerbe, Hamburg (2017, amb Jochen Lempert); Kunst Haus Wien, Viena (2016); Städtische Galerie, Nordhorn i Kunsthalle Nuremberg 

(2015); Fotomuseum Winterthur i Centre de la Photographie, Ginebra (2014), entre altres. 

Ha participat en diverses exposicions col·lectives, entre elles: Kunsthalle Düsseldorf (2020); Triennal de Fotografia, Hamburger Kunsthalle, 

Hamburg; Fundació Haubrok, Fahrbereitschaft, Berlín (totes dues el 2018); Museu d'Art de Bonn; XI Biennal de Shanghái; Walker Art 

Center, Minneapolis i Fondazione Prada, Milà (totes el 2016). 

L'obra de Piller es troba en col·leccions públiques com la del CGAC (Centre Galego d'Art Contemporània), Santiago de Compostel·la; la 

Comunitat de Madrid; Kunstmuseum Bonn, Museu Ludwig, Colònia; San Francisco Museum of Modern Art; Fotomuseum Winterthur; 

Sammlung Falckenberg, Hamburg; Sammlung Rheingold, Mönchengladbach; Staatliche Kunstsammlungen Dresden, entre altres.                                                      
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