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Releasedatum 10 oktober 2017 
 

 
PERSINFORMATIE EN MEDIA 
  
 
 
 
Nick Gammon - New Photographs 
30 oktober – 26 november 2017, Amsterdam Artspace 
 
Alle beelden zijn voorzien van volledige omschrijving en 
copyright informatie. 
De publicatie van deze beelden is alleen toegestaan voor 
persdoeleinden en met de bijbehorende credits. Beelden mogen 
niet vergroot, verkleind, bewerkt, gedupliceerd of anderszins 
aangepast worden. 
 
High-res beelden zijn op te vragen via 
info@amsterdamartspace.nl 
 
 

 
BEELDEN EXPOSITIE 
  
 
Hieronder een selectie van de werken die tijdens de expositie 
te zien zijn. 
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“Forgotten # 1”, 2017, Giclée print on 230gm photo matt paper, signed and numbered (on 
back), framed size 63 cm x 94 cm. 
Photo: © Nick Gammon 
 
 
 

 
 
“Forgotten # 2”, 2017, Giclée print on 230gm photo matt paper, signed and numbered (on 
back), framed size 63 cm x 94 cm. 
Photo: © Nick Gammon 
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“Forgotten # 3”, 2017, Giclée print on 230gm photo matt paper, signed and numbered (on 
back), framed size 63 cm x 94 cm. 
Photo: © Nick Gammon 
 
 

                     
 
“Forgotten # 4”, 2017, Giclée print on 230gm photo matt paper, signed and numbered (on 
back), framed size 63 cm x 94 cm. 
Photo: © Nick Gammon 
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“Forgotten # 5”, 2017, Giclée print on 230gm photo matt paper, signed and numbered (on 
back), framed size 63 cm x 94 cm. 
Photo: © Nick Gammon 
 
 
 

 
 
“Forgotten # 6”, 2017, Giclée print on 230gm photo matt paper, signed and numbered (on 
back), framed size 63 cm x 94 cm. 
Photo: © Nick Gammon 
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“Yellow Bird # 1”, 2017, Giclée print on 230gm photo matt paper, signed and numbered (on 
back), framed size 63 cm x 94 cm. 
Photo: © Nick Gammon 
  
 
 

 
 
“Yellow Bird # 2”, 2017, Giclée print on 230gm photo matt paper, signed and numbered (on 
back), framed size 63 cm x 94 cm. 
Photo: © Nick Gammon 
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“Yellow Bird # 3”, 2017, Giclée print on 230gm photo matt paper, signed and numbered (on 
back), framed size 63 cm x 94 cm. 
Photo: © Nick Gammon 
 
  
 

 
 
“Yellow Bird # 4”, 2017, Giclée print on 230gm photo matt paper, signed and numbered (on 
back), framed size 63 cm x 94 cm. 
Photo: © Nick Gammon 
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“Leander # 1”, 2017,  Giclée print on 230gm photo matt paper, signed and numbered (on back), 
framed size 63 cm x 94 cm. 
Photo: © Nick Gammon 
 
 
 

 
 
“Leander # 2”, 2017,  Giclée print on 230gm photo matt paper, signed and numbered (on back), 
framed size 63 cm x 94 cm. 
Photo: © Nick Gammon 
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“Icarus”, 2017,  Giclée print on 230gm photo matt paper, signed and numbered (on back), 
framed size 63 cm x 94 cm. 
Photo: © Nick Gammon 
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AMSTERDAM ARTSPACE PRESENTEERT 
  
 
 
Nick Gammon - New Photographs  
 
Opening 27 oktober 
 
 
Wereldpremière van het fotografisch werk van de 
internationaal befaamde kunstenaar Nick Gammon 
 
Expositie: New Photographs 
Galerie:  Amsterdam Artspace, Blankenstraat 254, 

Amsterdam 
Datum:   30 oktober – 26 november 2017 
 
 
Van maandag 30 oktober tot en met zondag 26 november vertoont 
Amsterdam Artspace de wereldpremière van het fotografisch werk 
van de internationaal befaamde kunstenaar Nick Gammon. 
 
Nick Gammon (1958, Pembroke, Wales) studeerde schilderkunst aan 
de Chelsea School of Art en later aan Corsham, waarna hij enige 
tijd als assistent in de studio van Howard Hodgkin's werkzaam 
was. Nick exposeerde zijn schilderijen de afgelopen 25 jaar in 
heel Europa, onder andere met solo exposities in Londen in de 
Stephen Lacey Gallery, in de Blue Gallery en Dominic Berning, 
een serie van vijfentwintig schilderijen voor Lorrenzelli Arte 
in Milaan, en andere solo exposities zoals bij Stichting 
Lhomond in Parijs, de Mar Gallery in Turijn en in het Musée de 
Guethary (Musée de France). Hij heeft tevens tentoongesteld in 
groepsvertoningen in galerieën in Brussel, Barcelona, München, 
Milaan en in het Barbican Centre in Londen. In de late jaren 90 
was hij artist in residence in de stad München en werd hij 
genomineerd voor de John Moores prijs. 
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Sinds het begin van dit millennium richt Nick zich meer op 
fotografie. Als fotograaf/visual artist heeft hij veel gewerkt 
voor magazines als Marie Claire, Grazia, Axel Springer 
publications, Courrier International, en voor dagbladen zoals 
The Guardian, The Telegraph, The Mirror, Daily Mail en The 
Express. 
 
En nu exposeert Nick Gammon voor het eerst in Nederland, en wel 
bij ons in Amsterdam Artspace. – New Photographs is te zien in 
het kader van The Free Walls Project. 
 
 
Statement van de kunstenaar: 
 
“Toen ik een aantal jaren geleden in de gelegenheid was om 
fotoreportages te maken, vond ik dat een bevrijdende ervaring – 
zo langzaam als schilderijen groeien, zo snel is de jacht van 
het schieten van foto’s. In fracties van secondes wordt een 
beeld vastgelegd in de tijd. Maar zo zien we in werkelijkheid 
dingen nooit, zo gefixeerd of gedetailleerd. En dit is 
natuurlijk een van de factoren waaraan de fotografie zijn 
kracht ontleent.    
Ik heb altijd het gevoel gehad dat schilderijen, vooral 
abstracte schilderijen, visuele “dingen” zijn, objecten waarop 
je reageert als een directe ervaring. Terwijl de fotografie 
voornamelijk werkt via het vertellen van een verhaal of het 
haarscherp weergeven van een onderwerp.  
 
Wat grappig is: we lijken in staat om foto’s in onze geest te 
fixeren – permanent. En ze in ons geheugen net zo helder te 
verankeren als de details in het beeld dat in een flits werd 
vastgelegd. Schilderijen zijn niet zo; ze zijn vaak 
verraderlijk anders bij een hernieuwde kennismaking, niet zoals 
we ze ons van de vorige keer herinnerden. Beiden lijken in een 
heel andere relatie tot tijd te staan.  
Heimelijk stel ik graag de vraag: welke van de twee is het 
meest echt? Het dichtst bij de werkelijkheid? Misschien vertelt 
de één een verhaal, terwijl de ander het verhaal IS?  
De foto’s in deze expositie zijn een poging om deze twee draden 
te verstrengelen – zowel object als subject. En om de beelden 
iets van een vierde dimensie mee te geven, alsmede een scheutje 
schilderachtig onbetrouwbaar geheugen.” 
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Nick is momenteel gevestigd in Amsterdam, na in Frankrijk en 
Ierland te hebben gewoond sinds hij in de jaren negentig begon  
met exposeren. Hij beschouwt zichzelf als Europeaan.  
 
 

 
Portret Nick Gammon  
Photo: @Nick Gammon 
 
 
 

OVER FREE WALLS PROJECT EN  
AMSTERDAM ARTSPACE 
  
 
 
The Free Walls Project is bedacht en opgezet door de oprichters 
van Greenberg+Oaktree interieur ontwerp, styling en advies. Hun 
studio - een prachtig hoekpand in de Amsterdamse Czaar 
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Peterbuurt - heeft hoge plafonds en dito wanden. Een ruimte als 
een leeg canvas waarop nog alles mogelijk is… 
 
Om dat gevoel van vrijheid en verrassing te bewaren én te delen 
is The Free Walls Project ontwikkeld. Kunstenaars krijgen de 
mogelijkheid vier weken lang hun werk te tonen in de studio, 
die tijdens de exposities wordt omgedoopt tot Amsterdam 
Artspace. Bezoekers, kunstliefhebbers, buurtbewoners en 
voorbijgangers zien maandelijks ander werk. En de studio 
straalt uit wat Greenberg+Oaktree wil zijn: verrassend, 
dynamisch en toegankelijk. 
 
Curatoren 
Elish van Eijk 
Daniella Groenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIE VOOR BEZOEKERS 
  
 
 
Vrij entree. 
 
 
Bezoekadres: 
Blankenstraat 254 
1018 SJ Amsterdam 
 
 
Bezichtiging van maandag tot en met vrijdag  
tussen 9.00 en 18.00 uur, alleen op afspraak via 
expositie@amsterdamartspace.nl 
 
 




