


VIRGINIE VLAMINCK 
 

 
 
Virginie (17 januari 1971) is een professionele fotografe geboren en 
getogen in Eeklo. 
Zij studeerde af in 1993 aan de Koninklijke Academie van Schone 
Kunsten te Gent. Tijdens haar laatste jaar nam ze deel aan een 
uitwisselingsproject en kon daardoor aan de Arts and Design 
College of Bournemouth in de U.K studeren. 
 
De verhuis naar Guinée-Conakry in West-Afrika in 1994 bracht een 
ommekeer in haar leven en lag aan de basis van haar fotografie stijl. 
De liefde voor Afrika werd daar geboren en is haar altijd 
bijgebleven. Zij drukt dit graag uit in zwart-wit foto’s en de donkere 
kamer reisde steeds met haar mee. Het meeste van haar werk toont 
de mens in zijn dagdagelijkse leven, bezig met zijn huishoudelijke 
taken, aan het werk, tijdens een moment van verstrooiing. Het is 
goed om een tweede maal naar elke foto te kijken, zeker weten dat 
je er iets nieuws opvalt in de achtergrond, een detail, een 
onverwachte wending, … 



Virginie en haar gezin leefden in Guinée-Conakry (1994-1999), 
Nigeria (1999-2003), Ghana (2003-2008), Abu Dhabi (2009-2010), 
de Filippijnen (2010-2011) en India (sinds 2011).  
 
Ondertussen is Virginie ook het digitale tijdperk binnengetreden, 
waardoor haar tijd in de donkere kamer jammerlijk genoeg bijna 
verdwenen is. Ze verdeelt haar tijd hoofdzakelijk tussen gezin, 
lesgeven (hoe beter leren fotograferen) , eigen tentoonstellingen 
organiseren samen met haar studenten en andere kunstenaars. Sinds 
haar verblijf in India is zij een ‘die hard’ activiste geworden om haar 
omgeving milieubewuster te maken. Aanvankelijk gebruikte ze 
voornamelijk foto’s om de mensen bewust te maken van het 

immense probleem. Sinds begin 2013 is ze ook actief beginnen 
opruimen en zo is “Namma Beach, Namma Chennai” ontstaan. 
Waar de initiële activiteit bestond uit het persoonlijk dagelijks 
opkuisen van het strand in de wijk Injambakkam in Chennai, is dit 
op het ogenblik uitgeroeid tot een gamma aan kleine projecten: 
onderhoud van het strand met een vaste ploeg van lokale dames, 
tweemaandelijkse opkuisacties van de omringende straten met de 
BSV Association, vergaderingen met de lokale autoriteiten, 
sensibilisatie van buurtscholen en sportclubs en vooral motiveren 
van iedereen die haar weg kruist.  
Eventuele inkomsten van haar fotografie gaan integraal naar de 
milieu-activiteiten. 
 

 



KURT TEERLYNCK 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurt is geboren in Gent (27 mei 1966) en heeft zijn jeugd in Ursel 
doorgebracht. Daar woont hij momenteel met zijn vrouw Tilly en 
hun twee kinderen Stan en Marthe. 
Van kindsbeen af betrapte men hem erop op een intense manier 
naar mensen, dieren of “moeilijk te bepalen” dingen te “staren”. 
Een activiteit die hem nog steeds niet vreemd is. 
Vanaf een jaar of 20 vond hij het boeiend om die beelden vast te 
leggen. De passie voor fotografie was geboren en zou hem tot op 
de dag van vandaag niet meer loslaten.  
Als autodidact ging hij met een antieke Leica op pad, in de 
voetsporen van de groten op zoek naar mooie beelden. Beelden die 
iets te vertellen hadden. Aanvankelijk natuur maar al snel werden 
de eerste portretten van mensen genomen.   
Henri Cartier Bresson, Man Ray. Zij en vele anderen zouden hem 
blijven verwonderen en een uniek venster bieden op een anders zo 
fluide realiteit. 
De ontmoeting met Virginie zorgde voor een creatieve boost. Haar 
ongedwongen, directe stijl en open vizier op de wereld. De cocktail 
van gedrevenheid en geduld. Het zorgde voor fantastische, 
creatieve momenten. 
De antieke Leica maakte ondertussen plaats voor een digitale, de 
lens was voornamelijk een 50mm standaardlens. 



TENTOONSTELLING    MAP-EEKLO 
 
 

Deze tentoonstelling geeft je een uitzonderlijk inzicht in het India 
van vandaag. Fotografen Virginie Vlaminck en Kurt Teerlynck 
bieden je een hedendaagse kijk op de diversiteit aan mensen binnen 
de Indische cultuur. Daar Virginie reeds meer dan 3 jaar in India 
vertoeft , neemt ze je zowel mee naar het Zuiden met zijn tropisch 
klimaat naar plaatsen zoals Chennai (het vroegere Madras) aan de 
Westkust, het heilige Rameswaram op het punt het dichtst bij Sri 
Lanka en  Gingee fort. De staat Karnataka ligt eerder centraal in 
India en herbergt Hampi,  Unesco werelderfgoed.  Het Noorden 
toont beelden van de heilige overlijdensrituelen aan de Ganges in 
Varanasi en de beroemde paleizen van Jaipur in Maharashtra. De 
focus gaat vooral uit naar rituelen, kleuren, de 4 elementen. 
Kurt genoot van een welverdiende vakantie en kwam ogen tekort 
om beelden vast te leggen op de hoogtes van Kodaikanal, de 
Meenakshi Amman tempel in het 2500 jaar oude Madurai, de heilige 
lokaties van Mahabalipuram nabij Chennai met een eeuwenoude 
traditie van beeldhouwers en al een avontuur op zich : de trein 
nemen.  
In een gezamenlijke reeks van Kurt en Virginie houden we halt bij 
de zoutmijnen onderweg van Chennai naar Pondicherry. 
 
Om U te laten genieten van de kleurenpracht van India , neemt U de 
gepaste afstand van de 21 foto’s die gedrukt zijn op 1,5 bij 1 meter 

panelen.  
Virginies beelden van 40 cm bij 30 cm zijn gedrukt op 
plexiglasplaten van 6 mm dik. 
De 30 bij 40cm kleur en zwart-wit foto’s van Kurt zijn afgedrukt op 
zijn eigen printer en kregen nadien een Diasec behandeling. 
 
Tijdens het verblijf in Kodaikanal logeerden zij in een oud landhuis 
van een kennis en in de woonkamer hing een zwart-wit foto 
gedateerd 1908 die een uitzicht toonde over het meer en de vallei 
vanop het terras van ditzelfde landhuis. Om de eigenaars te 
bedanken voor het aangenaam verblijf, nam Virginie een eigentijds 
beeld vanop dezelfde locatie om als geschenk aan te bieden. 



Terug in Chennai liet zij de foto’s afdrukken bij Karthik Venkata 

Subramanian, haar vaste printexpert. Groot was echter haar 
verwondering toen zij Karthiks bureau binnenkwam en exact 
dezelfde foto van 1908 op zijn computerscherm zag. Toen bleek dat 
hij het uitgaverecht bezit op een serie van 1474 zwart/wit foto’s op 

glasplaat genomen rond de eeuwwisseling door de Duitse fotografen 
Wiel en Klein. Zij hadden een fotostudio meer dan honderd jaar 
geleden in Chennai en namen uiteenlopende beelden op glasplaten 
van 13x18 cm tot 25x30 cm. Deze negatiefplaten werden de 
afgelopen jaren gedigitaliseerd en een deel van de beelden wordt 
voor de eerste maal in België tentoongesteld op vraag van Dhr 
Karthik. U zult merken dat zij van een uitzonderlijke kwaliteit zijn. 
 
De foto’s van nu en de foto’s van meer dan honderd jaar geleden, 

vind je de verschillen en gelijkenissen in één oogopslag ? 
 
 
 

 


























