
Van
boven
FotograafKatrin
Korfmann toontdewereld
invogelperspectief.

Door JeroenBos

Uiters links:
‘Chouara,
Fes’ (2018) en
daarnaast:
‘Ballet
rehearsal,
Amsterdam’
(2018), beide in
samenwerking
met JensPfeifer.

K
ijknaar een foto
vanKatrinKorf-
mannen je zult
moeitehebben
jeblik ervan los
temaken.De in

Berlijn geborenen inAmsterdam
wonendekunstenaarmaakt grote
foto’s vanwerkplaatsen, ateliers en
depublieke ruimte. Zeneemtdie
vangrotehoogte,met eenenorm
statief of vanaf eenhoogwerkerof
gebouw.
Daardoor gebeurt er iets

fascinerends: dewereldoogt
vertrouwd,maar tegelijk ookniet.
Er is iets abstracts in geslopen.En
het is die abstractiedie zichals
eerste aandekijker openbaart.
De11de-eeuwse textielververij in
Marokko, dieKorfmann in2018
fotografeerde, is allereerst een
spel vankleuren, vormenen lijnen.
Pas als je langer kijkt, zie jedat

sommigeogenschijnlijk abstracte
figuren inwerkelijkheid echte
mensenzijn.Noeste arbeiders in
dit geval, die soms tothunmiddel
inde tonnenmet verf staan.Opan-
dere foto’s zijnhetballetdansers,
bronsgieters of passantenmet een
coffee togo indehand.
Wienogbeter kijkt, ziet dat er

meer aandehand is.De foto’s blij-
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kensamengestelduit vele afzon-
derlijke foto’s.Wat aanvankelijk
een snapshot vandewerkelijkheid
lijkt, is een zorgvuldig gecompo-
neerdkunstwerk.
‘Debeeldendie ikmaak zijn een

interpretatie vaneenbepaalde
plek’, legtKorfmannuit. ‘Ik
observeerdieplekheel langmet
mijn camera. Ikweetdannogniet
hoehetbeeld eruit zal komen te
zien,maar ik voel alwel een visuele
fascinatie.’Die indrukprobeert
ze te vangen indeuiteindelijke
compositie.

Choreografie
Demens speelt inhaarwerkde
hoofdrol. Korfmannobserveert
graaghoemensen zich indeopen-
bare ruimte tot elkaar verhouden.
‘Zekennenelkaarniet per se,maar
ze verhoudenzichwel tot elkaar’,
zegt ze. Vanafhaarhoge standpunt
zietKorfmanndatdemenseneen
choreografieuitvoeren, al zijn ze
zichdaar zelf niet vanbewust.
VoorheenwerkteKorfmann

met video.Daarmeehadzedie
choreografie simpelwegkunnen
opnemen, omdie voordekijker
af te spelen.Maarnuheeft ze voor
fotografiegekozenen foto’s kun-
nengeen lang verhaal vertellen.

Links:
‘Ensembles
assembled’
(2014).

Rechts:
‘HL11’ (2015),
met sportende
kinderen.
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TochslaagtKorfmannerindekij-
kerhet gevoel te gevendatdienaar
eengebeurtenis kijkt.Demensen
inhaarbeelden lijken tebewegen,
alsofKorfmanner als eenmari-
onettenspeler bovenhangt. Ze
wandelen, rennen, dansen, duiken
en vallen.
HetperspectiefdatKorfmann

kiest–vanuiteenhoogstandpunt
–schepteennatuurlijkeafstand
tussendekijkerendemensenop
deafbeelding.Maardiewordtgek
genoegweerkleinerdoordatzijde
beeldenopblaast toteengigantisch
formaat. Sommigewerkenzijnwel
tienof vijftienmeter indoorsnee.
‘Daardoorkunjeals toeschouwer
tochweerdichtbijkomenenheb-
bendebeeldenook iets intiems.’o

EXPOSITIE
PickMe!, verzorgddoor
WeLikeArt, inCollectie
deGroen,Arnhem,
collectiedegroen.nl

Uiterst links:
‘Running
with theBulls
(2x12min),
Pamplona’
(2012).
Daarnaast:
‘Troy’ (2018), in
samenwerking
met JensPfeifer.

Boven: veel
vanKorfmanns
werken zijn
meters groot.

Speciaalvoor
FD-lezers:kijk
oppagina45➔
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