
“Foto’s voor 
Iedereen”

Arne Jacobs is een fotograaf die geen uitdagingen
uit de weg gaat. Zijn foto’s zijn populair bij het
grote publiek omdat ze eenvoudig zijn, creatief

en vooral omdat ze emoties oproepen.
Tijd voor een bezoek aan zijn studio ‘Super-Foto’.

Arne Jacobs, thuis in Hasselt.
Uit de vitrine haalt hij
een oude fotocamera.  
Ook hij is nog ooit analoog 
begonnen met fotografie.

RED: Je bent een nieuw creatief talent lezen we op het internet. 
Waaraan heb je uw succes te danken?

ARNE: Als fotograaf tracht ik beelden te maken met een zekere eenvoud. Voor mij 
liever geen onnatuurlijke bewerkingen of teveel in een scene gezet. Beelden moeten 
herkenbaar blijven. Ze moeten herkenbaar zijn en het dagelijkse leven zo goed 
momogelijk weergeven. Mezelf vooraf afvragen waar ik het accent wil leggen in de foto 
maakt volgens mij het verschil. Dat accent opzoeken en in beeld brengen hoort bij wie 
ik ben en is ondertussen de stiijl die je in mijn werk herkent.

RED: Je hebt dus geen last van de crisis? Fotografen krijgen het hard te verduren de
laatste jaren.

ARNE:ARNE: Elke sector heeft zijn up en downs, dat is in de artistieke en grafische wereld 
niet anders. Misschien zelfs vaker omdat het nogal subjectief van aard is wat je brengt. 
Wij groeien gelukkig wel jaar na jaar. Net omdat vele collega’s het opgeven? Je moet 
weten dat je er nl. niet het grote geld mee zal verdienen, integendeel. Alleen met passie 
kom je er in dit vak en dat merken klanten op. Uzelf heruitvinden en heel flexibel zijn 
is een must geworden, wil je overeind blijven.

RED: Geen villa in Toscane dus, kan je er nog wel van leven anno 2013?

ARNE:ARNE: een tuinhuis na 10 jaar zal je bedoelen (lacht)...
Ik heb altijd gedaan wat ik graag deed en dat doe ik nu nog. Tussen de mensen voel ik 
me als een vis in het water. Dat maakt me gelukkig, veel meer dan roem en rijkdom. 
Fotografie ligt me nauw aan het hart omdat ik er wat mee kan vertellen. 


