Portfolio

NL

2 F

ALLE FOTO’S © MARTIN HIERCK

EEN VIERKANTE KIJK
OP HET GEWOONSTE
LAND VAN DE WERELD

otograaf Martin Hierck geeft in NL2 zijn persoonlijke blik op
Nederland. De gebruikelijke beelden laat hij links liggen;
er komen in het boek geen molens, grachten en tulpenvelden
voor. Ook geen steden, industrieterreinen, of tjokvolle stranden.
Martin Hierck legt juist het ándere vast. Alledaagse taferelen
waar wij aan voorbijlopen en details die we over het hoofd zien.
Voor hem zijn het kleine stillevens om even bij stil te staan.
Door kleuren, vormen, lijnen en thematiek te combineren, maakt
hij mooie beeldpoëzie, die zowel herkenbaar is als verrassend.
De man op de fiets met zijn stuur vol Albert Heijn-tassen.
Een achtergelaten kinderfietsje naast een verlaten partytent.
De felgele vuilnisbak op een grauwe parkeerplek. En de nette tuinen
en perken waar alles strak en aangeveegd is, geen blaadje ligt in
de weg. De vierkante beelden ademen een sfeer van vroeger, alsof
ze in de jaren zeventig, tachtig gemaakt zijn, maar zijn toch van nu.
Mensen komen wel voor in NL2, maar voeren er niet de boventoon.
Het zijn eerder hun sporen die zijn vastgelegd. De huizenblokken,
geparkeerde auto’s, een verlaten schoolplein. Het is vooral de
leegte die als een rode draad door de beelden zichtbaar en bijna
voelbaar is. Martin Hierck laat het allemaal zien met een mengeling
van warmte, nostalgie en hier en daar een beetje ironie.
In het boek is een essay opgenomen van journalist Jean-Pierre
Geelen, waarin deze op zoek gaat naar de achtergrond van de
beelden, de fotograaf en zijn land.
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