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FRANK VAN DER SALM, DECOR, 2019 
15 JANUARI – 27 FEBRUARI 2022

Frank van der Salm is bekend geworden met zijn fotowerken van het landschap in de breedste 
zin van het woord. Zijn recente tentoonstelling in het Nederlands Fotomuseum toonde een 
divers oeuvre over de beheersing van het grootstedelijke landschap, gebrek aan ruimte, 
infrastructurele problemen en de druk op tijd en ruimte in hedendaagse metropolen, een 
weerspiegeling van onze manier van communiceren en de snelheid ervan.

EENWERK toont vanaf 15 januari 2022 een klein deel van zijn landschapsfoto’s gemaakt in 
Zwitserland, waarmee een heel andere wereld wordt belicht. Weg van de grootstedelijke 
hectiek toont van der Salm een wereld van verstilling en vertraging. De 19e-eeuwse criticus en 
schilder John Ruskin was van mening dat de bergen zowel het begin als het einde van het 
gehele natuurlijke landschap markeren. Al sinds mensenheugenis worden berglandschappen 
gezien als een onherbergzame en ontzagwekkende wildernis: als plaatsen die gevreesd, 
gerespecteerd en vereerd dienen te worden. In deze hoedanigheid vond dit natuurverschijnsel 
dan ook een plek binnen onze kunstgeschiedenis, toen vele kunstenaars tijdens de romantiek 
de grootse en sublieme uitstraling van bergen probeerden vast te leggen. 

Van der Salm gaat verder. Hij toont sublieme, majestueuze en poëtische beelden op basis van 
het collectief geheugen. Maar bovenal presenteert hij het landschap als een beeldende entiteit, 
een landschap dat ademt en leeft. Hij toont de diepte en dichtheid van de ruimte compleet  
met de ogenschijnlijke beleving van geur en geluid. De bijna tastbare stilte is de (aantrekkings) 
kracht van deze serie werken. Nu onze ecologische voetafdruk wereldwijd zo nadrukkelijk in  
het nieuws is, krijgen deze monumentale werken een zeer actuele urgentie.
 
Frank van der Salm (1964, Delft, NL) woont en werkt in Rotterdam.
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