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Bart Van Dijck
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Artist Bart Van Dijck (B, 1974) explores local folklore and cultural identity.
His practice consists of video’s, documentaries, drawings, sculptures, installations,
performances and publications. His interest in both the local and the exotic, folk
traditions and pop culture is central to his work. He examines how the identity of a
community is determined by the use of symbolism and rituals.
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For his solo “WAKING UP THE BEAR”, Belgian artist Bart Van Dijck presents a new
sculpture, an installation and a selection of masks that have appeared as props in previous
videos and performances.
The exhibition is inspired by the bear who wakes up from hibernation, thus announcing the end of winter and initiating the celebration of carnaval. It hints at reocurring
themes in the oeuvre of the artist, such as cultural identity and folk traditions.
On occasion of this exhibition an artist book will be published in limited edition. It is
an account of a trip to the Romanian Bacau district, known for its tradition of “dancing
bears”.
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PRAKTISCH / INFO PRATIQUE / PRACTICAL


EXPO: 	 « WAKING UP THE BEAR » 

18.02 > 19.03

Bart Van Dijck

vernissage 17.2 – 18h30

finissage 19.3 – 14h > 19h





 isible from Saturday 18.2 till Sunday 19.3,
V
every Saturday and Sunday between 14h and 18h.

17.2 – 18h30

OPENING:

24.2 – 20h00

CINéCLUB:

friday

17.3 – 20h00

CHAMBRE D’ÉCOUTE

sunday

19.3 – 14h00

FINISSAGE:

friday

friday

vernissage with winterfire.

screening + Q&A session.
‘The weather was good’
60’ film by Bart Van Dijck on Belgian folklore.

with pancakes and book signing.


contact us for more info:
Bart Van Dijck:
Le Clignoteur :

bart@bartvandijck.be (+32 486 83 79 98)
blink@leclignoteur.be
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BART VAN DIJCK

www.bartvandijck.be



EN
Artist Bart Van Dijck (B, 1974) explores local folklore and cultural identity. His
practice consists of video’s, documentaries, drawings, sculptures, installations, performances and publications.
His interest in both the local and the exotic, folk traditions and pop culture is central to his work. He examines how the identity of a community is determined by the
use of symbolism and rituals.
On occasion of this exhibition an artist book will be published in limited edition at
the Frans Masereel Centre. It is an account of a trip to the Romanian Bacau district,
known for its tradition of “dancing bears”.


NL
Bart Van Dijck (B, °1974) maakt video’s, tekeningen, sculpturen, installaties en documentaires. De interesse die hij heeft voor zowel inheemse als uitheemse volkstradities staat centraal in zijn werk, dat steeds een onderzoek naar identiteit inhoudt.
Naar aanleiding van de tentoonstelling verschijnt ook een kunstenaarsboek van
Bart Van Dijck. ‘URS’ wordt uitgegeven bij Frans Masereel Centrum.






URS artistbook by Bart Van Dijck
Coproduced by Le Clignoteur and Frans Masereel Centre

17.2 – 18h30
sunday 19.3 – 14h00
friday

www.bartvandijck.be

vernissage & book presentation
book signing



On occasion of this exhibition an artist book will be published in limited edition.
It is an account of a trip to the Romanian Bacau district, known for its tradition of
“dancing bears”.


28.12.16 – “ A bit further, I come across a man. He’s called Mircea. I estimate he’s somewhere
in his 50s. He asks if I’ve got some money so that he can catch the train to Moinesti where five hungry children wait on him. I ask him if he wants to make a drawing of a bear for me. He goes about it
with great focus and names everything he draws: first the body, then the paws, claws, tail and eyes.
I pay him for his drawing. He embraces me and walks on cheerfully. ”

30.12.16 – “ The bears dance with their paws in the air to the rhythm of the upbeat drums.
Big red tassels hang from their necks. One bear is lifted above the crowd whilst dancing. There’s a
smell of sulfur and fur. Some dancers seem to be in a trance. Then, all of a sudden, the drums are
silent and the dance stops. Mulled wine, pretzels, nuts and cakes are handed out. The older bears
drink and smoke. Skins are straightened up. ”
Excerpts from ‘URS’







CINÉCLUB
THE WEATHER WAS GOOD. 
Screening with Q&A session

24.2
(60’ film by Bart Van Dijck on Belgian folklore)



The answer. The question? It is unclear. After all, what does one mean by ‘How was it?’ And how can
you summarise a long journey, an intercultural encounter?
Bart Van Dijck draws his inspiration from this sort of question, from a range of impressions and encounters. His answer is not a distillation of these experiences, but an artistic practice that evokes a flood
of images.
An intense interest in both native and exotic folk traditions (he uses the word ‘native’ deliberately, like
a scientist referring to a species of animal) leads to a complex quest for identity. The artist also immerses
himself in youth cultures and subcultures, which have specific visual idioms where various influences
combine quite naturally. In his oeuvre he tries to work out how both traditional and contemporary rituals and symbols contribute to the formation of identity. The subconscious is another aspect that engages
his attention. As he says, he wants to make the invisible tangible.
Van Dijck’s attempts to show all the unfamiliar and recognisable guises of what is different can be
viewed in the light of the philosopher Emmanuel Levinas’ theories. The Other, always with a capital letter, is at the heart of his teaching. While the artist tries to depict the invisible, the thinker tries to express
the infinite in words. Both always end up with this Other. But what does it actually mean? How do you
deal with otherness without lapsing into an abstract discourse, or a visual idiom that tends towards
cheap exoticism? Levinas puts it as follows: ‘We can never know things totally; one of the essential properties of our perception of things is that it is inadequate.’ (The Phenomenological Theory of Being, 1930).





>


The warm acknowledgement of what is different in the Other and the incapacity to ever completely
grasp that ‘being different’ is not only the essence of Levinas’ philosophy, but is also an important key to
Van Dijck’s work. The artist’s curiosity regarding the Other often results in a visual clash, the exposure
of differences and similarities in all their absurdity. Always on the basis of a respectful, self-relativising
attitude and a consciousness of one’s own perspective and – following Levinas’ logic – thus also that of
the other.
‘The weather was good’ is also the title of a new film on which Bart Van Dijck has been working for
the last three years and which was shown for the first time at De Warande, Turnhout. It too focuses on
the Other. In this film, the artist visits several folklore festivities in Belgium. There are no interviews or
commentary, but the images speak for themselves.
You see a young woman sticking some extra straw under the clothing of a ‘Gille de Binche’. Then you
go from one festivity to another. You are carried along throughout the film by the stirring rhythms of
drums and trumpets. An intense, almost physical experience. The series of festivities starts in the winter, continues through spring and summer and then ends in the winter again. Throughout this period the
language border is crossed in both directions.
In this film Bart Van Dijck once again touches upon the core of his artistic quest, which displays a
sincere love of people. A community puts its identity into its festivities.
A considerable solidarity reigns and the collective subconscious comes to the surface.
It is no coincidence that Van Dijck this time went to some remote little corners of his own country. It
is precisely in these very local festivities in small villages and hamlets that a powerful universality is to
be found. And timelessness too, because although the scenes were shot during the last three years, you
sometimes have the feeling that you are back in the nineteen-eighties.
The artist took a generic approach to his task. Each festivity is different, and each is defined by specific details. But at the same time you see certain things recurring everywhere: there is a repetition in the
ritual actions performed, participants take oaths, dress up, run in circles, make invocatory sounds, the
prominent citizens and all the other people celebrate together, it revolves around a closed community yet
the public is very welcome, men play the leading parts, banners are carried in processions, animals often
play a part, lots of beer is drunk, crowd-control barriers are used, etc. Every year, people look forward to
the festivities. Year after year everyone prepares to play their own part. Even the spectators know what
is expected of them. And everyone always wonders: ‘Is it going to be good weather?’




— Annelies Nagels & Natalie Gielen



CHRISTINE VUEGEN
Aan uw rechterzijde: een vreemde, vertrouwde wereld (en ook rondom u).


Aankomen in een tentoonstelling van Bart Van Dijck is altijd een beetje op reis vertrekken.
Naar verre landen en naar toeristische plaatsen of vergeten hoeken van België. Zoals Pijpelheide,
het dorp in de Antwerpse Kempen waar de kunstenaar opgroeide. Een reis ook naar oude tradities, het geheugen van de wereld en de magie van het leven. Aankomen bij zijn werk is uitstappen
in een andere wereld.
Het werk is een sluis tussen werkelijkheid en fictie, tussen verschillende culturen, tussen verleden en heden. De bezoeker tuimelt van de ene verwondering in de andere. Films, performances,
sculpturen, installaties, tekeningen, … : ze zijn curieus, snedig, scherp, hartroerend, dromerig, absurd en meestal grappig. Ze doen glimlachen, en vaak grinniken. Zelfs als het compleet geschift
lijkt, potsierlijk of ontsproten aan een extravagante verbeelding, voel je een eerlijkheid, een authenticiteit en een oprechte fascinatie voor inheemse en uitheemse culturen.

ONDERZOEKSPARCOURS
“Ik ben sterk geïnteresseerd in culturele identiteit. In hoe een groep een identiteit creëert door bepaalde rituelen en symbolen te gebruiken”, vertelt Bart Van Dijck. “Ik heb een grote interesse voor andere
culturen. Wat mij vooral intrigeert is de interactie tussen verschillende culturen: westerse invloeden die
doordringen in niet-westerse culturen en omgekeerd waardoor je subculturen krijgt zoals hiphop in Marokko. Ook archaïsche animistische culturen en sjamanisme fascineren mij. Het is net door de studie van
die zaken dat ik mij ook vragen stel over onze tradities en onze identiteit. Ik vraag me af wat onze identiteit
zou kunnen zijn en hoe die er dan uit ziet. En of die überhaupt wel bestaat. Mij lijkt het dat identiteit dikwijls een constructie is die afhangt van de context.”
Nog een reden waarom hij zich begon te verdiepen in de inheemse cultuur, is dat hij niet exclusief wou
verzeild geraken in exotisme. Van de weeromstuit ging hij op zoek naar de geschiedenis van het dorp waar
hij opgroeide. Meer lokaal kan het niet zijn. Maar zie: die performances in boerenkiel met een rode bolletjesdoek ogen eigenaardig exotisch. De video ‘Die duivels van Pijpelheide’ is een gezongen reconstructie
van een waargebeurd verhaal: hierin demonstreert de kunstenaar samen met enkele vrienden, hoe een
bende, die echt bestond, de voeten van boeren verbrandde om te weten te komen waar hun geld lag. Een
brutale ‘homejacking’, gepresenteerd in een zelfgemaakt boerenstulpje met een ouderwets vliegengordijn
in de deuropening. ‘Hanske Knap’ toont de re-enactment van een folkloristisch gebruik. De actie is tegelijk
hilarisch en ontroerend: In boerenkleren, met een pet en een valse baard staan ze te zingen op een vlot
met een rokend vuurtje. Geregeld peddelen ze naar mensen op de oever om geld op te halen. Bedelzingen
op verloren maandag met een kleppende klomp, bekleed met een hazenvel, is een zo goed als uitgestorven
traditie in Antwerpse polderdorpen.
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VERRASSINGSPARCOURS
Bart Van Dijck gaat op één of andere manier bijna altijd aan de haal met folklore, rituelen en symbolen.
Soms verzint hij zelf bizarre rituelen. In een bladerpak en -masker van eigen makelij staat hij roerloos in de
beukenbladeren van een Antwerps park. Hij gaat volledig op in de omgeving, maar hij staat daar ook wat
komiek op zijn witte sportschoenen. Nog recenter is een nachtelijk ritueel op een aardappelveld. Het lijkt
een vergeten folkloristisch gebruik, een bezwering of een vruchtbaarheidsritueel. In boerentenue met een
pluchen masker zit hij fluit te spelen voor een zelfvervaardigde pop.
Tijdens een reis in Laos vond hij een ratel, een grote gedroogde peulvrucht. Hij heeft het muziekinstrument opgeladen met een stukje pels aan het handvat en de handgeschreven tekst: ‘Great-hearted all friend
horizonno matter what my line’ (sic). De woorden op de ratel zag Van Dijck op een handdoek in een hotel in
Laos. Het is een absurde zin met een hoog potentieel aan betekenissen. Alleen al de woorden ‘edelmoedig’
en ‘allemaal vriend’ evoceren verbondenheid. Overal ter wereld heeft Bart Van Dijck oog voor opschriften
allerhande. Hij verzamelt graffiti, zowel tekeningetjes als teksten, omdat ze zo direct zijn, ongecensureerd, dwaas, en toch spiritueel en existentieel. Eigenlijk tonen ze de creativiteit van het volk, en dat is een
definitie van folklore. “Ik denk dat folklore ook te maken heeft met zingeving. Dikwijls gaat het over de
seizoenen, vruchtbaarheid, de voortzetting van het leven.”
Ettelijke kunstenaars zijn in de weer met folklore. Denk maar aan Jeremy Deller en Pierre Huyghe. En
ook in het oeuvre van Jimmie Durham en Mike Kelley zijn er vaak verwijzingen naar. Bart Van Dijck pakt
het op zijn manier aan: “Als ik evenementen film, probeer ik er in mee te gaan en tegelijkertijd afstand te
nemen. Mijn werk is geen antropologisch onderzoek. Ik koppel er geen conclusies en geen oordeel aan.”
Geen oordeel? ‘In Flanders Fields’ (2009) begeeft zich op glad ijs. De gespiegelde video van de Vlaamsnationalistische vlaggenparade tijdens de jaarlijkse IJzerwake in Ieper lijkt behoorlijk kritisch. Al kunnen
aanhangers van die politieke beweging het interpreteren als een hymne. “Ik heb er een Leni Riefenstahlachtige esthetiek aan gegeven, omdat ik het wou tonen als beeld en niet als ideologie. Ik wou het bezwerende van die vlaggenparade benadrukken”, verklaart de kunstenaar.
Ironie en ernst, de grens daartussen is bij Bart Van Dijck dikwijls dun. “Ik vind dat een interessante
spanning”, antwoordt hij. “Het is belangrijk om serieus te zijn en het is belangrijk om de dingen te relativeren. Maar ik wil ironie of humor niet gebruiken als een trucje. Het humoristische sluipt dikwijls vanzelf
binnen. Ik vind dat in die evenementen en oude gebruiken wel een schoonheid zit. Die schoonheid wil ik
ook tonen. Het ironische zit misschien meer in mijn drie riddersculpturen.”
‘Breydel & Deconinck’, een groteske versmelting van de twee middeleeuwse volkshelden, stond in 2008
in ‘Sick Sculpture’: de gezamenlijke presentatie van Bart Van Dijck, Caroline Coolen en Anton Cotteleer in
een openluchttentoonstelling op het Antwerpse Zuid. Zijn witte, neergezegen ridderfiguur geeft de kruisvaarder Godfried van Bouillon een veeg uit de pan en de dode Vlaamse volksheld Jacob Van Artevelde lijkt
een sprookjesfiguur met een hoofd van tentakels die doen denken aan zeeanemonen. Ergens is Van Dijck
‘sick sculptures’ blijven maken. “Dat scheve zo, ja, ik hou wel van een soort van ‘bad taste’”, beaamt hij.
Onderschat de relevantie van het scheve niet. In de film ‘Cosmopolis’ van David Cronenberg krijgt het
hoofdpersonage, een jonge beursspecialist die ten onder gaat, te horen dat hij sadistisch precieze analyses
maakt, maar iets vergeet: ‘Het belang van het scheve, iets dat wat verdraaid is.’
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BELEVINGSPARCOURS
“Ik hou ervan om experimenteel te werk te gaan”, zegt Bart Van Dijck. ‘10 Dirhams - Souvenir de Tanger’ was een genereus experiment. In 2010 vroeg hij tijdens de ramadan in Tanger aan de vele bedelaars,
verkopers en gidsen die op straat toeristen aanklampen om een tekening te maken in ruil voor 10 dirham,
ongeveer 1 euro. Al die tekeningen, voorzien van korte zelfgeschreven aantekeningen, bracht hij samen in
een boek. De opbrengst van de publicatie gaat naar een opvangcentrum voor kinderen in de Marokkaanse
havenstad. Van Dijck wou ook aan de tekenaars een exemplaar van het boek geven. De zoektocht naar die
mensen in Tanger werd een video. Bovendien ging hij met de tekeningen, andermans beelden dus, aan de
slag: enkele ervan zette hij om in sculpturen.
Reizen is nog altijd een onderdeel van zijn kunstpraktijk. In de zomer van 2013 vertrok hij naar India,
zonder te weten of er een werk zou uitkomen. Dagelijks noteerde hij wat hij zag. Terug thuis ontstond ‘31
Days in India’, evenveel witte wimpels van Japans papier. Ze zijn volgeschreven en op verschillende manieren versierd met kant van papieren onderleggers. Hier en daar verschijnen kleurrijke tekeningen tussen de tekst. Voorts zijn er ettelijke sloganachtige zinnen zoals ‘Mysticism is back’: “Dat zijn opschriften
op T-shirts die ik daar zag. Ook die tekeningen kwam ik tegen. Natuurlijk, ik ben niet zomaar naar India
gegaan. Ik ga die tempels bezoeken omdat ik die spiritualiteit, die beelden, die ceremonies en zelfs die
levensfilosofie boeiend vind. In die teksten combineer ik dat met heel dagdagelijkse dingen. Het magische
kan volgens mij ook in het banale van het alledaagse zitten. Maar ik ben geen schrijver. Ik zie het als filmen
zonder camera. Een wimpel is een sacrale vorm, een soort gebed. Het alledaagse wordt opgewaardeerd, en
die handgeschreven wimpels behouden ook het vluchtige van een reisdagboek. Het is mogelijk om alles te
lezen, maar een installatie met die wimpels kan je ook gewoon zien als beeld”.
Het andere werk van India is de fotoreeks ‘Nice to meet you’. De kunstenaar stak de pet, de rode boerenzakdoek en de lange valse baard van de ‘Hanske Knap’-performance in zijn koffer. “Aan tempels vroegen
mensen me vaak om met hen op de foto te staan”, vertelt hij. “Meestal waren dat Indiase toeristen. Ze
vonden het blijkbaar heel interessant dat ik als westers fenomeen bij hen stond. In een ontmoeting met een
andere cultuur ga je soms duidelijker de eigen cultuur zien. Ik wou mijn buitenlands zijn nog benadrukken
met die traditionele outfit. Zo komt er iets fictiefs in, en een grappige exotiek. Ik vroeg dan om ook een foto
te nemen met mijn camera.” Daar staat hij dan te glimlachen onder die rosse nepbaard. Op elke foto toont
hij zijn handpalm, waarop hij twee stippen en een lachende mond tekende: een universele ‘smiley’. In mijn
ogen ontpopt hij zich nogal idioot, maar hartverwarmend tot een mascotte, een geluksbrenger. Naast zijn
erg individuele werk, gaat Bart Van Dijck vaak ook samenwerkingen aan. Hij betrekt (vaak anonieme) anderen bij het creatieproces van zijn werk. Hij heeft uiteindelijk evenveel oog voor het individu als voor de
groep. Bart Van Dijck duwt tegen de grenzen van wat een kunstwerk kan zijn.




— Christine Vuegen

all images © Bart Van Dijck
Feel free to contact Bart Van Dijck for high res images: bart@bartvandijck.be
(or call +32 486 83 79 98)

« S’allumer, s’éteindre alternativement, à intervalles courts et réguliers. »
LE CLIGNOTEUR
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