
INTERVIEW MET GUY ROELANDT 

 

Zaakvoerder, fotograaf van FOTO G-
niek naar aanleiding van 10 jaar 
fotografie – 2 jaar FOTO G-niek 

1. Wanneer ben je begonnen met fotografie 
en waarom ? 

Ik ben echt beginnen foto’s nemen zowat 
gelijktijdig met de opmars van de digitale 
fotografie en het einde van de analoge 
fotografie, dat was april 2001.   Via een goede 
fotograaf begon ik zelf wat beelden te 
schieten en vermits ik van kindsbeen af al 
interesse toonde voor fotografie ben ik dan 
beginnen lessen te volgen ook en van dan af 
constant beginnen oefenen.  

2. Wat is  de bedoeling van “FOTO G-niek” ? 

Foto G-niek doelt eigenlijk op een aantal 
dingen : ten eerste zit er de eerste letter in van 
mijn voornaam G.  FOTO op zich staat voor het 
nemen van de beelden en samen FOTO G-niek is 
eigelijk het proberen zo eenvoudig en 
spontaan mogelijk in beeld brengen van 
personen of dingen en deze zo naturel  dus 
fotogeniek mogelijk te laten overkomen.   
Vandaar ook de Latijnse ondertitel “Natura 
artis Magistra”.   De kracht van fotografie ligt 
in het naturelle.   Eigenlijk wil het meer zeggen, 
terug naar de essentie : eenvoud  maar  via 
digitale fotografie. 



3. De website ‘leeft’ echt wel  : is dit bewust 
gekozen ? 

Uiteraard www.guyroelandt.be is eigenlijk 
ontstaan om beelden te intrigeren in termen 
van fotografie.   Daarom zijn de buttons ook 
bewust gekozen.   Ik vind persoonlijk dat een 
site constant professioneel dient aangepast te  
worden en  dus tijdsgebonden is ook.   De 
hoofdbedoeling vooral is mensen te laten 
inzien dat ze eigenlijk voor een prijsbewuste 
aanpak mooie naturelle foto’s kunnen 
bekomen.   

4. Welke zijn je troeven en wat zijn de 
ambities van FOTO G-niek ? 
 

De belangrijkst troef is echt wel therapeutisch  
te noemen, namelijk iemand in zichzelf laten 
geloven via fotografie dus m.a.w. door foto’s te 
nemen iemand zich belangrijk laten voelen 
waardoor men meer zelfvertrouwen kweekt. 
 
De ambities zijn vooral evolutief : meegaan met 
de realiteit met alle soorten werken en beelden 
en uitgroeien tot een werkplatform waar via 
mond-aan-mond reclame en direct marketing 
opdrachten groeien. 

 
 
 

 

 

 


