
Flatland Gallery Lijnbaansgracht 312-314 (Gallery) and Lijnbaansgracht 318 (Office) 1017 WZ  Amsterdam The Netherlands 
t + 31 (0)20 330 5321 info@flatlandgallery.com www.flatlandgallery.com 

 
BERLIN 

PHOTOGRAPHY AND CARBON PRINTS 

BY ERWIN OLAF 
Flatland Gallery, AMSTERDAM 

From 07 September 2013 till 12 October 2013 

Lijnbaansgracht 312-314, Amsterdam 

 
 
‘Berlin’ van Erwin Olaf in het vernieuwde Flatland in Amsterdam 
 

Spiegels van gedoemde schoonheid… 
 
Is wat je ziet, wat je moet zien? Daagt het beeld je uit tot dromen, of dwingt het vooral tot nadenken of zelfs 

doemdenken? Wint onafwendbaar onheil het van oogstrelende vergankelijkheid? Met zijn serie ‘Berlin’, in 

scènes en portretten, zet meesterfotograaf Erwin Olaf de kijker keer op keer een spiegel voor.  

Van de tijd, van een tijdsgeest. 

 

Van 7 september tot en met 12 oktober 2013 hangt een selectie van 'Berlin' in Flatland in Amsterdam. Van 

Berlijn ten tijden van het interbellum. Om te bezichtigen, te bezinnen, te bespiegelen. 

 

Werk van fotograaf Erwin Olaf is per definitie een uitgebalanceerde synergie van stilistische perfectie, 

finesses en details. Keer op keer is het zoeken naar en het vinden van die ultieme som der fotografische 

delen zijn doel, zijn drang, zijn drijfveer. En zijn handtekening. Vervolgens is het nadrukkelijk aan de kijker 

zelf, wat en hoe er wordt gezien. En wat en hoe juist niet. Erwin roept op, daagt uit, verbeeldt en verleidt, 

maar weigert antwoorden te geven. Toch staat ‘Berlin’ bol van verborgen en verbeeldende symboliek. Berlijn, 

de stedelijke muze van Erwin Olaf. 'Ik ben gegrepen door de kunst en cultuur in die stad, zowel nu als van de 

jaren '20 en '30 toen het er zinderde van het naderende onheil', verantwoordt hij de haast tastbare liefde in 

deze serie. 

 

In haast filmische settings en vereenzaamde portretten situeert Erwin het Berlijn tijdens het interbellum; als 

een spagaat van de passie. Schone en adembenemende weelde in een kansloze strijd met gedoemde 

vergankelijkheid. Als in een spiegel van de tijd: wat wil je zien en hoever durf je te kijken. De fotograaf zelf 

heeft gekeken en gezien: ‘Ik zie overeenkomsten tussen onze huidige tijd en het interbellum. Wij, de westerse 

wereld, dansen op de rand van de vulkaan. Je voelt dat er iets onheilspellends op ons afkomt, je leest het in 

de kranten, maar we feesten gewoon door. We staan op een kantelpunt, dat gevoel heb ik willen uitdrukken in 

deze serie'. 

In tegenstelling tot zijn eerdere vrije werk is in Berlijn alles op locatie geschoten, er is geen studio of 

decorbouw aan te pas gekomen. Het Olympisch Stadion uit 1936, de loge van de Vrijmetselaarsvereniging, 

het Rathaus Schöneberg waar de Amerikaanse president Kennedy in 1963 de historische woorden ‘Ich bin ein 
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Berliner' uitsprak, zijn slechts enkele voorbeelden van locaties waar de serie tot stand is gekomen. Als een 

even gepassioneerd als sferisch eerbetoon aan zijn tot vergankelijkheid gedoemde liefde? De kijker is 

opnieuw geheel vrij om daar het zijne of hare van te zien. En te denken. 

 

 

 

“Hoogbejaard en uitgeteld wacht de vrouw in nakend nachtgewaad op een 

bankje. Op het Oordeel of haar Verlossing? De kracht van de beschuldiging 

waarmee ze je reeds gesluierd aanstaart, is nagenoeg het enige wat haar nog 

rest.  De glans van vergankelijk geluk in goud om haar verdrogende ringvinger is 

reeds gedoofd. Of al vergeten? Of verteerd? Het kansloze gevecht tegen de tand 

des tijds vergt haar laatste adem van trots. Ze waarschuwt me. Of bereidt me 

voor. Dit is de spiegel, die mij ook zal zien…” 

 

 

ERWIN OLAF, Berlin, Porträt 8,  10th of July, 2012, carbon print, approx. 17 x 22,66 cm© Copyright the artist / Flatland 
Gallery 
 

 

‘Berlin’ bestaat uit fotografie, in scènes en portretten maar van enkele negatieven maakte Erwin ook 

kooldrukken (carbon prints ). De doorslag hiertoe was de tentoonstelling in het Rembrandthuis in 2010, “In 

atmosferisch licht. Picturalisme in de Nederlandse fotografie 1890-1925” waarin de verscheidenheid aan 

fotografische en fotomechanische processen van de Nederlandse picturalisten te zien was*.  

 

Maartje van den Heuvel, conservator fotografie van de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van 

Leiden “Erwin werd geïntrigeerd door de 'ziel' en de intensiteit van deze historische foto's; de bijzondere 

tactiliteit en de kleine formaten van de fotografische afdrukken; de sobere stijl van de enscenering van de 

afbeeldingen en het specifieke gebruik van licht”.  

 

‘Berlin’ van Erwin Olaf in Flatland Gallery aan de Lijnbaansgracht 312-314 in Amsterdam is te 

bezichtigen van 7 september tot en met 12 oktober 2013. 

 

“Berlin,” a new series of narrative images by this popular Dutch photographer, imagines a city not just 
haunted by its past but condemned to relive it. …its air of Weimar sleaze gives it a dark, nasty undercurrent. 
(Otto Dix, Christian Schad, and George Grosz are key sources.)” The New Yorker .  
 
Francis Hodgson, Photography critic, Financial Times , comments in his essay exploring ‘Berlin’:  ‘You could 
see Berlin as an opera. There are the grand elements from history, which are like the bits of legend or myth or 
biblical story that make up the plots of operas.’ 
 

 
 
 
 
*In Atmospheric Light. Pictorialism in Dutch Photography 1890-1925, exhib. cat. The Rembrandt House Museum, 
Amsterdam, 1 April – 20 June, 2010. The Leiden University photography collection is the oldest public museological 
photography collection of The Netherlands, founded in 1953 and now part of the Special Collections of Leiden University 
Library.  


