De wer f va n A nt wer pen
I nter v ie w Ka r i n B orghout s

In opdracht van de stadsbouwmeester fotografeerde
Karin Borghouts in 2013 een jaar lang de werven van
Antwerpen. De foto’s die in de nieuwsbrief van de stadsbouwmeester verschenen, documenteren het verloop
van een aantal interessante bouwprojecten in de stad.
In dit interview legt Karin Borghouts uit op welke manier
ze invulling heeft gegeven aan de opdracht en de reeks.
Wat vond je van de opdracht om een jaar lang werven
te fotograferen in Antwerpen?
“Ik heb deze opdracht heel graag gedaan. Ze sloot ook
aan bij waarmee ik op eigen initiatief mee bezig was.
Als stadsfotograaf van Antwerpen was ik begonnen met
gebouwen in verandering te fotograferen (nvdr: de vzw
Stadsfotograaf Antwerpen is een onafhankelijk initiatief).
Dankzij de opdracht van de stadsbouwmeester kon ik
mijn interesse verder uitbouwen.”
Sluit de opdracht aan bij je eigen fotografisch onderzoek?
“Mijn eigen fotografisch onderzoek richtte zich al een
tijdje op plekken die in ontwikkeling zijn. Zo was ik al een
paar jaar in musea aan het fotograferen en ik besefte dat
ik de tijd tussen twee tentoonstellingen of de zalen waar
werken aan de gang waren, interessanter vond dan de
afgewerkte ruimte. Een uitloper daarvan is de opdracht
van het KMSKA om de renovatie van het museum te
documenteren. Het is erg interessant om deze verbouwing van enorme schaal van nabij op te volgen.
Die ‘tussentijd’ heb je ook bij gebouwen. Een gebouw
dat in aanbouw is, houdt sterk de belofte in van het
bouwwerk. Ik vind het interessanter om een proces af te
beelden dan een afgewerkt product.”

Was het voor jou een logische stap van het interieur
van museumzalen of theaters naar het exterieur van de
stad?
“Ja, dat hoort bij elkaar. Ik heb vroeger veel op straat
gefotografeerd en veel van mijn foto’s gaan over de
grenzen tussen binnen en buiten. Binnen dat buiten lijkt
en omgekeerd. Eén van de eerste reeksen die ik gemaakt
heb, heette “Rooilijn”.
Het waren foto’s van gevels van dichtbij gefotografeerd
die iets uitdrukken over de grens tussen het publieke en
het private, tussen binnen en buiten. Op de foto kreeg je
soms het gevoel dat iets binnen was, terwijl het buiten
was. Ik begon te spelen met die dubbelheid van
waarneming en realiteit.”
Hoe aan- of afwezig ben je als fotograaf?
“Mijn foto’s zien er redelijk afstandelijk uit. Het liefst zou
ik een vlieg zijn, maar ik ben natuurlijk altijd zelf aanwezig door het standpunt dat ik inneem. Toch probeer ik
telkens een document te maken dat een zekere neutraliteit vertoont. Ik voeg geen speciale effecten toe of
dingen die de foto emotioneel zouden maken. Ik zal
bijvoorbeeld ook geen portretten maken, of als er toch
mensen in beeld zijn, hebben ze geen contact met mij.”
Hoeveel belang hecht je aan de documentaire rol van je
foto’s van de werven?
“Ik vind het enorm belangrijk dat er documenten bestaan
van elk ogenblik in een stad. Omdat een stad natuurlijk
voortdurend in beweging is, zien we pas na 10 of 20 jaar
wat er veranderd is. Ik heb een grote bewondering voor
de historische foto’s van bouwwerven in de stad.
Denk bijvoorbeeld aan de prachtige foto van de
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Luchtbal Manchesterlaan sociale woningen (Woonhaven Antwerpen) - POLO architects
Boerentoren in de steigers die bewaard wordt in het
Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen. De foto
is esthetisch zeer mooi en het is tegelijkertijd een uniek
tijdsdocument. Ik meen dat een stad nood heeft aan
documentaire beelden van de veranderingen die er
plaats vinden, voor onderzoek, maar ook voor de
geïnteresseerde kijker. Je ziet op een foto de dingen
anders dan dat je ze ervaart in het straatbeeld.
Ik kijk ook heel graag naar postkaarten. Die verzamel ik
nu ook op een blog ANSICHT. Postkaarten kunnen je de
evolutie van een plek in de stad tonen.”
Is het vastleggen van tijdelijke situaties in de stad te
rijmen met een soort verlangen naar tijdloosheid in je
fotografie?
“Zeker in het begin van mijn loopbaan was het mijn
bedoeling om ‘tijdloze’ beelden te maken. Maar ik had
al snel ontdekt dat dat in tegenspraak is met fotografie.
Fotografie toont altijd een bepaald moment dat ook
ogenblikkelijk in het verleden ligt, en dat is eigenlijk net
de kracht ervan. Een foto is extreme stilstand. In mijn
foto’s is er natuurlijk wel een verschil met bijvoorbeeld
het snapshot. Het is wel mijn betrachting om een foto te

maken die het echt tijdelijke moment overstijgt. Een foto
zou na 10 of 20 jaar nog moet gelden, onafhankelijk van
het verhaal dat er toen rond hing of de tijdelijke
beslommeringen die er toen waren.”
Brengt deze ‘fotografie in opdracht’ beperkingen met
zich mee voor jou?
“Nee, ik denk dat de opdracht me juist meer mogelijkheden heeft gegeven. Indien ik het voor mezelf had
gedaan, had ik bijvoorbeeld geen toegang tot bepaalde
werven, of had ik niet de mogelijkheid om vanuit de
hoogte te fotograferen. Ik mocht ook zelf voorstellen
doen van de werven die ik in beeld wou brengen en die
werden meestal aanvaard. Anderzijds ben ik mij ervan
bewust dat een foto die in de context van de nieuwsbrief
van de stadsbouwmeester verschijnt een zeker
waardeoordeel met zich meebrengt. De foto kan
misschien geïnterpreteerd worden als een voorbeeld. Ik
ben daarin onafhankelijk. Ik registreer enkel en ik maak
in de eerste plaats een esthetische foto zonder waardeoordeel. Ik hield me ook niet bezig met de context, de
problematiek of de doelstellingen die rond een bepaald
project hangen.
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Anderzijds vind ik het wel interessant dat er net aan
de hand van een foto een discussie op gang komt. De
mensen zijn heel betrokken bij wat er in hun omgeving
gebeurt en er zijn heel veel meningen over bouwen en
wonen in de stad.”
Je werkt veel in opdracht. Is dit iets wat je graag doet?
“Ik heb de twee nodig. Ik werk heel graag in opdracht,
maar ik voel ook de nood om voor mezelf dingen te
doen.”
Je foto’s hebben soms een erg verrassend effect. Een
tweede lezing van het beeld toont soms iets helemaal
anders. Ga je daar bewust naar op zoek?
“Ik heb een opleiding als schilder en beeldhouwer. In
mijn beeldvorming is die invloed zeker merkbaar. Ik zie
de gebouwen soms als een soort sculptuur. Toen ik begon te fotograferen, gebruikte ik een analoge grootbeeld
technische camera die ook door de oude stadsfotografen
werd gebruikt. Nu is dat digitaal geworden, maar ik werk

nog altijd wel met een tilt en shift lens, waardoor de
lijnen in mijn foto’s altijd perfect verticaal staan.
Dit corrigeer ik soms ook verder in Photoshop. Het
perspectief is in architectuurfotografie natuurlijk enorm
belangrijk. Het gebruik van verticalen en horizontalen
schept orde.”
Wanneer is een foto geslaagd?
“Voor mij is een foto echt geslaagd als de foto een beeld
wordt. Het plaatje moet natuurlijk ook technisch kloppen
qua compositie en belichting. Ook de esthetiek mag niet
ontbreken, de kwaliteit van de foto en het licht dat aanwezig is op het tijdstip van de opname zijn daarbij van
wezenlijk belang. Bij sommige foto’s krijg je dan iets onbenoembaar waardoor het beeld zo aantrekkelijk wordt
dat het het onderwerp overstijgt. Het is een geslaagde
combinatie van een artistiek hoogwaardig beeld en het
documentaire. Dit komt niet zo vaak voor en je kan dit
ook niet bewust sturen. Maar als het gebeurt, dan ben je
wel gelukkig.

Westkaaitoren 3 (De Architecten NV) - David Chipperfield Architects
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Groen Kwartier (Matexi) - Beel & Achtergael architecten, Collectief Noord en 360 architecten
Persoonlijk hou ik nogal van de twee foto’s van de Lichttoren in Park Spoor Noord. Het is een gebouw dat erg
in de kijker staat, en het bouwproces heb ik zoals vele
Antwerpenaren gevolgd. De nachtfoto van de Lichttoren was ook de eerste foto in de reeks. De werf werd ’s
avonds tot een uur of zes verlicht wat een feeëriek decor
gaf. Ik voelde me als op een filmset. Het beeld geeft een
onechte indruk en komt bevreemdend over.
De tweede foto van de Lichttoren die ik gemaakt heb in
december 2013 (zie blog ‘t Stad) toont het gebouw op
een heel andere manier. Je zou bijna denken dat het een
tekening is. Ik hou ervan om de grenzen van de fotografie
op te zoeken en het raakvlak met de schilderkunst of de
beeldhouwkunst af te tasten. Dat houdt de blik van de
kijker vast.”

morgens of in de late namiddag, was het ook zeer fotogeniek. Ik had het gevoel dat ik naar een voorstelling aan
het kijken was, met de werf als decor waarin de werkzaamheden vakkundig uitgevoerd worden. Die scènes
zou ik nog graag in beeld brengen.
Een ander idee is om het werkmateriaal van de bouwvakkers te fotograferen. Betonnen structuren, fluo werkhesjes, signalisatie, werkhandschoenen, ... dat is heel
dankbaar materiaal om close-up foto’s van te maken en
als een soort stillevens te presenteren.”

Wat neem je mee uit deze opdracht en wat zou je graag
verder onderzoeken?
“Ik vond het bijzonder leuk om zelf op de werf rond te
lopen. Met veiligheidsschoenen en een helm kon ik de
mensen van dichtbij aan het werk zien. Ik voelde me dan
soms ook een werkmens. Als je dan goed licht heb ’s
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Afbraak Douanegebouw (Builprom en Cores Development)

Heraanleg Bredabaan (Stad Antwerpen) - Technum-Tractebel Engineering ism studiebureau Omgeving
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Lichttoren Park Spoor Noord (Immpact) - awg architecten

Tekst: Valerie Van de Velde
Beelden: Karin Borghouts
Meer info over Karin Borghouts:
Website Karin: http://www.karinborghouts.be/
‘T STAD: http://stadsfotograaf.tumblr.com/
ZICHT: http://karinborghouts.wordpress.com/
ANSICHT: http://karinborghouts.blogspot.be/
Stadsfotograaf vzw: http://www.stadsfotograafantwerpen.be/
Voor meer info over dit artikel: stadsbouwmeester@stad.antwerpen.be
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