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“Je moet je als fotograaf zo klein mogelijk maken.”
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Carl De Keyzer (2012, door Filip Naudts)



Context

Carl De Keyzer is geboren in Kortrijk 1958.

Na het middelbaar een half jaar diergeneeskunde gevolgd in navolging van zijn vader.

Na zijn opleiding aan het KASK werd hij er docent van 1982 tot 1989.

Daar leerde ik Carl kennen in 1985.

Hij had naast de praktische lessen fotografie veel aandacht voor fotogeschiedenis.

In 1990 voorgedragen voor Magnum, het fotoagentschap gevestigd in Parijs.

In 1992 geassocieerd lid. Vanaf 1994 volwaardig lid.



In de periode van de jaren 80 oprichting van fotogalerij XYZ, samen met o.a. Dirk Braeckman.

De galerij was gelegen op de Brabantdam in Gent, in de buurt van het beruchte ‘glazen straatje’ en 
vlak naast sex cinema ABC, vandaar de link naar XYZ.

De galerij ontving heel wat gerenommeerde fotografen, verkocht heel weinig en was dan ook niet 
rendabel.

Anekdote: Ik volgde in de galerij een workshop gegeven door Marrie Bot, een Nederlandse fotografe.

Context



Four dogs, Andalusia, Spain, 1979
Marrie Bot

Three dogs, Bangkok, Thailand, 2020
Marnix Baetens



Tijdens de workshop met Marrie Bot kwam Dirk 
Braeckman schuchter binnen met een portfolio met 
portretten onder zijn arm. 

Hij liet ze voor het eerst zien aan een ‘selectief’ publiek, in 
een stijl die later zijn kenmerk zou worden.

Met o.a. deze foto “Lieve I” in gelatine zilver print uit 
1987.

Context



Via de KASK samen naar “mois de la photo” in 
Parijs, een tweejaarlijks foto-evenement.

Op aanraden van Carl De Keyzer bezoek aan 
tentoonstelling met werk van Joel-Peter Witkin.

Mijn opmerking bij het harde werk van Witkin 
ontlokte bij Carl de reactie “Ja Marnix, dit is de 
wereld waarin wij leven.”

Context



Ook een bezoek aan het werk van Sebastião Salgado bezochten we op aanraden van Carl.

Foto Sebastião Salgado. Koeweit 1991



In 1982 publiceerde hij zijn eerste fotoboek, 

in zwart-wit, “Oogspanning”.

Dit boek beschouwde hij als een vingeroefening.

Het werk van Carl De Keyzer

Foto Carl De Keyzer, 1981-1984 Foto Marnix Baetens, 1994-1997



In 1987 bracht hij het fotoboek “India” uit, waarvoor hij drie lange reizen doorheen India maakte.

Het fotoboek “Oogspanning” werd gedrukt op 200 exemplaren, dat van “India” op 2000 
exemplaren. Dit zijn intussen echte collector-items geworden. Van beide heb ik een gesigneerd 
exemplaar in mijn bezit.

In zijn fotoboek “India” toont Carl voor het eerst een eigen stijl. Gebruik van flitslicht bij daglicht 
waardoor enerzijds het beeld bevroren wordt door het gebruik van een lage sluitersnelheid, en 
anderzijds de donkere gezichten toch wat opgelicht worden.

Het werk van Carl De Keyzer



Foto Carl De Keyzer 
“India”, 1987

Foto Marnix Baetens 
“Het jaar dat de koning stierf”, 2016



Intussen zijn reeds een tiental fotoboeken van Carl De Keyzer verschenen, waaronder “Higher 
Ground”. Foto’s uit dit boek werden o.a. tentoongesteld in het “Red Star Line Museum” in 
Antwerpen.

Het laatste fotoboek “God Inc II” dateert uit 2019 en is een vervolg op “God Inc I” uit 1990, dan nog 
met analoge foto’s.

Carl De Keyzer heeft nieuwe projecten in de steiger staan die momenteel geblokkeerd worden door 
het coronavirus. Daarover wil hij nog niets kwijt... 

Carl woont momenteel in een ‘kasteel’ in Melle. 

Het werk van Carl De Keyzer



Carl neemt bijna uitsluitend foto’s 
van mensen in een zorgvuldig 
bepaalde setting. 

Zelfs al staan er geen mensen op de 
foto, je hebt het gevoel dat ze meteen 
tevoorschijn zullen komen in het 
beeld.

Op bijgaande foto “Zuid-Korea”, 
Pyongyang, Golden Lane Bowling 
Center. 2015

Thema’s en visies



Heel vaak fotografeert Carl ‘de 
mensen’ vanop een observerende 
afstand als een bescheiden 
regisseur als het ware. 

Hij heeft ook veel oog voor het 
architecturale in zijn beelden.

Op bijgaande foto “Cuba”, 
Havana. 2016

Thema’s en visies



Visie: Carl De Keyzer is een maatschappijkritisch fotograaf die 
zijn beelden afstandelijk doet lijken. 

Kritisch in de zin van armoede en rijkdom, verval waar niets 
aan gedaan wordt, teloorgang van de natuur. 

Je hebt vaak, maar niet altijd, het gevoel dat de personen op de 
foto niet aanvoelen dat ze gefotografeerd worden.

Op bijgaande foto “Congo”. 2010

Thema’s en visies



Geëvolueerd van kleinbeeld 
(Oogspanning, India) naar 
middelgroot formaat 6x7cm 
negatief formaat.

Gebruik van verzadigde kleuren.

Carl is ook een liefhebber van de 
Barokke schilderkunst o.a. Rubens, 
Jordaens, Van Dyck.

Zijn foto’s zijn ook vaak opgebouwd 
zoals schilderijen.

Op bijgaande foto “Illinois”, The 
American Passion Play. 2019

Technieken



Drie kernwoorden:

- Stilistisch, met oog voor architectuur.

- Kritisch betrokken, waarbij de mensen hun waardigheid behouden.

- Het juiste moment.
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