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Karin Borghouts
Karin Borghouts fotografeert plaatsen in publieke ruimtes met een voor-
keur voor architecturale omgevingen, zoo's, pretparken en musea. Het zijn 
dikwijls niet bezienswaardige plaatsen die op de foto een transformatie 
ondergaan en in mysterieuze constructies veranderen. De hedendaagse 
omgeving wordt als een scène getoond, artificieel en gecontroleerd. Karin 
Borghouts studeerde schilderkunst en begon in 1999 te fotograferen.

“Fotografie heeft me altijd gefascineerd, ook vroeger toen ik schilderde. Toen ik de 
keuze maakte om voorrang te geven aan mijn artistiek werk bleek fotografie het 
medium dat me het meest boeide om te onderzoeken. En ik ben er nog altijd niet 
op uitgekeken, wat niet wil zeggen dat ik nooit meer van medium zal verande-
ren.” Borghouts fotografeert vooral plaatsen, en hoewel ze een documentaire 
werkwijze hanteert, met grootbeeldcamera op statief, zijn haar beelden niet 
louter registraties. “Het kunnen allerlei soorten plaatsen zijn. Het zijn altijd heel 
veilige plaatsen, heel gecontroleerde plaatsen, zoals dierentuinen, pretparken, ook 
openbare gebouwen en musea. De foto’s gaan niet specifiek over de plaats die ik 
fotografeer. Het zijn geen loutere registraties. De foto’s bevinden zich op de grens 
tussen realiteit en verbeelding. Een foto wordt eigenlijk een ding op zichzelf. De foto 
wordt een wereld, of een voorstelling van de realiteit, maar een foto is niet hetgeen 
er in werkelijkheid was. De realiteit is immers iets dat constant verandert. En een 
foto moet open genoeg zijn zodat ieder er zijn eigen projectie kan in maken. Als een 
foto te duidelijk een verhaal of een plot geeft, dan vind ik dat het niet goed is. De 
foto moet een zeker mysterie blijven inhouden. Daarom zal ik ook niet snel mensen 
in beeld brengen, dat is te bepalend. Wanneer er een mens in beeld staat, trekt 
die meteen alle aandacht. Onze hersenen merken dat meteen op, dus dat is zeer 
bepalend in een beeld. Er zit dan direct een verhaal in. Ik toon de dingen eigenlijk 
alsof ze alleen een decor zijn. Ik onderzoek eigenlijk wat fotografie is. Kunnen we 
een foto wel vertrouwen? Ik fotograaf vaak een artificiële wereld om te laten zien 
dat een foto zelf ook een constructie is.”
Borghouts fotografeert, om er dan enkele goede beelden uit te halen. Ze 
neemt eerst heel veel foto’s met haar digitale camera, en zo maakt ze, wat ze 
zelf ‘haar schetsen’ noemt. Op die manier zoekt ze uit wat ze met de ruimte 
zou kunnen doen. “Ik bekijk die schetsen, soms op het moment zelf, soms laat ik er 
tijd over gaan, en dan kies ik om één of twee beelden te maken met mijn technische 
camera. Voor ik met mijn technische camera fotografeer heb ik dus goed nagedacht 
wat ik ga fotograferen, hoe ik dat ga doen, op welk moment en welk kader ik ga 
zetten. Het is niet zomaar toeval. Het toeval heb ik wel nodig in het spontaan foto-
graferen, maar de uiteindelijke opname is zeer welbewust in beeld gebracht, heel 
gecontroleerd. Ik denk zelfs dat de meeste beelden al in je hoofd zitten voordat je 
ze tegenkomt. Het eerste beeld van een reeks is vaak toeval. En dan ga je met dat 
beeld in je hoofd op zoek naar vervolgen daarop. Naar beelden die het verhaal dat 
je wil vertellen nog duidelijker maken. Beelden die elkaar op een of andere manier 
aanvullen en versterken.”
Bij het maken van beelden is techniek nooit een doel op zich. Voor Borghouts 
is techniek iets dat overwonnen moet worden. Ze is bezig met vorm en inhoud. 
“Ik kan begrijpen dat sommige mensen heel graag met techniek bezig zijn. Ik heb 
al mensen ontmoet die er genoegen in scheppen om die techniek te doorgronden, 
en ervan te genieten. Want het is enorm wat techniek allemaal kan. Bij mij is het 

altijd iets dat overwonnen moet worden. Je hebt sowieso 
een technische basis nodig. Want het is niet alleen de foto 
nemen, ook nadien wordt er met die foto nog veel gedaan. 
Het begint met de juiste foto kiezen. Dan scan ik dat beeld 
in en ga ik het bewerken. Niet heel zichtbaar. Ik zal bij-
voorbeeld nooit knippen en plakken, maar ik wil wel het 
beeld maken zoals ik het wil zien. Dat gaat om een subtiel 
beïnvloeden van contrasten en van kleuren. Croppen doe 
ik meestal niet. Mijn kader bepaal ik in de opname. Ik blijf 
het nog altijd heel belangrijk vinden dat het ding dat of de 
plaats die ik fotografeer er zo ook was. Je maakt de foto 
nog altijd op het moment dat je afdrukt. Dat is ook het 
beste moment. De foto maken is het mooiste wat er is. Op 
die plaats zijn, wachten, dat is voor mij het belangrijkste 
waarom ik fotografeer. Het fotograferen zelf, het moment 
zelf. Fotografie is natuurlijk iets stelen uit de werkelijkheid. 
Maar ik heb die werkelijkheid wel echt nodig. En ik vind 
het nog altijd onovertroffen wat ik tegenkom. En ik wil dat 
ook laten zien. Ik blijf er inspiratie uit halen. Het blijft wel 
altijd even moeilijk. Ik heb geen probleem met goeie foto’s 
maken, maar wat wil je er dan mee zeggen? Het gaat niet 
om gewoon een mooi beeld maken, wel om wat je er mee 
wil zeggen.” En als je dan de perfecte foto hebt volgt nog 
een belangrijk deel: het presenteren. Een aspect waar 
Borghouts zeer veel belang aan hecht. “Op welk formaat 
ga ik de foto brengen? Een foto heeft veel levens. Een foto 
kan zowel in een boek staan, of op een scherm. Vanuit mijn 
opleiding schilderkunst denk ik dat ik veel belang hecht aan 
het tentoonstellen. Dat lijkt hoe langer hoe meer ouderwets 
te zijn, en het is enorm duur, maar ik hou er van om een foto 
op groot formaat te presenteren om te zien hoe de foto in 
een ruimte werkt. Sommige beelden lijken anders als je ze 
van op afstand bekijkt of van dichtbij. Sommige nuances 
zie je pas op groot formaat.” (je)

www.karinborghouts.be
ZICHT: http://karinborghouts.wordpress.com
ANSICHT: http://karinborghouts.blogspot.com/
Nog meer zien van Karin Borghouts? Er loopt tot 27 november 
een solotentoonstelling 'Studiestukken' in de Bibliotheek 
Kunstwetenschappen van de Universiteit Gent (zijvleugel 
boekentoren, www.kunstbib.ugent.be). Op 20 november 
opent een expo in ELIMart, Elim Psychotherapeutisch 
Centrum Kapellen (www.elim.be). Van 29 november tot 20 
december is er een solotentoonstelling in Croxhapox Gent  
(www.croxhapox.org). 
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Foto © Karin Borghouts 2002
Serie “Rooilijn” #17
inkjetprint /alumium, 130 x 103 cm.
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Foto © Karin Borghouts 2003
Serie ‘Through the Looking Glass” #15
C-print/diasec, 78 x 100 cm.
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Foto © Karin Borghouts 2003
Serie “Through the Looking Glass” #24
C-print/diasec, 78 x 100 cm.
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Foto © Karin Borghouts 2005
Museum, serie ‘The Show” #3
C-print/diasec, 100 x 125 cm. 
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Foto © Karin Borghouts 2008
Museum, serie ‘The Show”#3
C-print/diasec, 100 x 125 cm. 




