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Nikki Nordmann, Amsterdam, 2014

Nikki Nordmann, Collage, 2015

’s-Hertogenbosch, 25 juni 2015 – In de Tuingalerij van Het Noordbrabants Museum krijgen jonge,
veelbelovende kunstenaars een podium. Deze zomer is het werk van fotograaf en documentairemaker
Nikki Nordmann te zien.
Nordmann (‘s-Hertogenbosch, 1982) is een jonge Nederlandse fotograaf die het leven op straat vastlegt.
Zonder een van te voren bedacht concept gaat hij op pad. Hij laat zich verrassen door wat hij tegenkomt.
Hij legt mensen vast, met al hun unieke eigenschappen en kenmerken, maar ook de sporen die zij
achterlaten. Zelf wil hij eigenlijk niks weten over de mensen die hij portretteert. Er moet ruimte
overblijven voor zijn fantasie. Ook zijn publiek wil hij laten fantaseren over wat ze zien. Daarom kiest hij
voor composities en een kadrering die ervoor zorgen dat de foto’s niet plaats- of tijdgebonden zijn. Ook
geeft hij zijn werken geen titel. Het is aan de toeschouwer om het verhaal in te vullen.
Pakjesavond
Bijzonder aan de werkwijze van Nikki Nordmann is dat hij analoog fotografeert. Dit levert volgens hem
andere beelden op dan bij digitale fotografie, andere kleuren, een ander gevoel. Het ontwikkelen van de
films is voor hem een soort pakjesavond: vol verwachting afwachten wat er komen gaat. Soms heeft hij
van te voren een idee welke foto’s het beste gelukt zijn, maar blijkt achteraf dat juist andere foto’s beter
zijn. Het verrast worden is voor hem een belangrijke reden om analoog te fotograferen. Naast zijn foto’s
worden ook een selectie collages en documentaires getoond.
Over Nikki Nordman

Nikki Nordmann studeerde aan de Academie voor Kunst en Vormgeving te ’s-Hertogenbosch, waarna hij
zijn opleiding afmaakte bij de afdeling Fotografie aan de Koninklijke Academie voor de Schone Kunsten
te Antwerpen.
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