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Dirk Vander Eecken
Dislocations

Dirk Vander Eecken creëert abstracte schilderijen met behulp van rasters. Die vormen 
een soort ‘sjabloon’, in de zin dat ze de acrylverf op het doek sturen, maar scheppen ook 
een afstand tussen schilder en doek. Door het gebruik van een spuitbus is er namelijk 
geen direct contact tussen de kunstenaar en zijn werk. 

In 2008 behaalde Vander Eecken als eerste in Vlaanderen een doctoraat in de kunsten, 
aan de Universiteit van Antwerpen. Hij werkte samen met de nanowetenschappers 
van de EMAT-groep die gebruikmaken van elektronenmicroscopen om materialen te 
bestuderen en legde een verband tussen de beelden van hun onderzoeken en zijn 
eigen methodes. Het ingezoomde, gerasterde, gefragmenteerde beeld is continu van 
belang binnen zijn oeuvre. 

De titel van deze nieuwe tentoonstelling, Dislocations, vormt eigenlijk een fundamenteel 
inzicht voor Vander Eeckens praktijk, en niet enkel voor zijn nieuwe werken. In eerste 
instantie betekent het woord ‘ont-plaatsen’, iets uit zijn logische of evidente plaats 
halen. Het is echter ook een wetenschappelijke term. In de woorden van wetenschapper  
prof. dr. Staf Van Tendeloo, die promotor was voor Vander Eeckens doctoraat: ‘Een 
dislocatie is een materiaaldefect dat verantwoordelijk is voor de sterkte (of de broosheid) 
van materialen. Rond een dislocatie heerst een spanningsveld omdat atomen in de 
buurt afwijken van hun normale positie.’

De toevalligheden en imperfecties die Vander Eecken in het werk toelaat – en die 
dikwijls voorkomen door de fysieke afstand die hij als maker ten opzichte van het werk 
heeft – zijn als dislocaties. Het zijn die details die zorgen voor een zekere spanning, een 
oneffenheid, een vraagteken. De rasterstructuur vormt helemaal geen doorgedreven 
patroon. Hier en daar sluipen er vlekken, druppels, verstoringen in de werken. Het zijn die 
elementen die het oppervlak van het doek ontwrichten, de aandacht trekken en ervoor 
zorgen dat we blijven kijken.  

Daniel Arasse definieert in zijn boek Le détail (1992) ‘dislocaties’ als gevolg van details 
in kunstwerken, en meer bepaald van wat hij dettaglio noemt. In tegenstelling tot 
specifieke, minieme details in figuratieve voorstellingen die essentieel zijn om de 
afgebeelde onderwerpen tot leven te brengen, bedoelt hij met dettaglio die kleine, 
unieke details die eigen zijn aan die individuele kunstenaar en het oppervlak van dat 
specifieke werk. ‘La configuration du détail dépend du point de vue du “détaillant” et, 
dans le rapport intime qui s’instaure alors avec l’oeuvre, la découpe du détail échappe 
à tout contrôle, à toute norme.’ Voor Arasse brengen dergelijke details een fundamentele 
dislocatie van het betreffende werk teweeg, omdat ze een paradox vormen. Enerzijds 
oefenen ze een grote aantrekkingskracht uit en zuigen ze de blik van de kijker naar zich 
toe. Anderzijds ontwrichten ze de conventionele verhouding kijker-doek. Het doek wordt 
minder leesbaar en er ontstaan bevreemdende effecten. Hij benadrukt bovendien dat 
de maker, om dit soort details te bekomen, de controle over het werk moet loslaten. 

Distance and dislocations... Afstand en vervreemding. Door zijn eigen afstand van het 
werk – dat het resulterende doek echter niet minder emotioneel toegankelijk maakt – 
en door het toelaten van ontwrichtende details, introduceert Vander Eecken een zekere 
vervreemding in zijn werk. Het is een spel van aantrekking met de kijker, die zich enerzijds 
in het werk kan verliezen, en anderzijds niet anders kan dan vragen stellen bij het beeld. 

Vander Eeckens titels, zoals Paysage of Red Fields, getuigen van een zekere figuratieve 
intentie. Vaak is er een landschap te ontwaren achter de abstractie, een herinnering die 
hij abstract op doek zet. In een brief aan de kunstenaar schreef Philippe Van Cauteren 
(2014): ‘Jouw werk staat voor een niet-weten en niet-betekenen binnen de conventionele 
agenda van het kijken, en opent het waarnemen op een manier dat de toeschouwer 
gedwongen wordt elk picturaal vooroordeel te ontmantelen.’ In zijn afstand van het werk, 
in het uitblijven van een controlerende ‘hand van de kunstenaar’, is Vander Eecken een 
niet-schilder. Wat we zien is een niet-beeld, een essentie die resulteert uit de ontwrichting 
van de ver-beelding en de waarneming.  

Tamara Beheydt, januari 2022

Dirk Vander Eecken
Dislocations

Dirk Vander Eecken creates abstract paintings with the aid of grids. These function as a 
sort of ‘templates’, in the sense that they steer the acrylics on the canvas, but they also 
create a distance between the painter and the canvas. Indeed, as the artist uses spray 
paint, there is no contact between him and his work.

In 2008, Vander Eecken was the first in Flanders to obtain a PhD in the arts at the 
University of Antwerp. He worked together with nano-scientists of the EMAT group, who 
use electron microscopes to study materials, linking images of their research to his own 
praxis. Zoomed, gridded images are always important in Vander Eecken’s oeuvre.

The title of this new exhibition, Dislocations, affords fundamental insights in Vander 
Eecken’s praxis, and not just with regard to his recent works. In first instance, the term 
dislocation refers to dis-locating something, i.e. removing it from its logical or evident 
place. However, the term has also a scientific meaning. Professor Staf Van Tendeloo, 
Vander Eecken’s PhD tutor: ‘A dislocation is a material defect that is responsible for 
the strength (or frailty) of materials. Around the dislocation, there’s an area of tension 
because near it, the atoms deviate from their normal position.’

The coincidences and imperfections Vander Eecken allows to enter his work—which 
are often the result of the physical distance between the work and its maker—are like 
dislocations. Precisely these details result in a certain tension, an irregularity, a question 
mark. The grid structure is certainly not a strict pattern. Here and there, stains, drips, 
disturbances sneak into the works. It’s these elements that disrupt the surface of the 
canvas, catching our attention and forcing us to keep looking.

In his book Le détail (1992), Daniel Arasse defines dislocations as resulting from details 
in works of art, more in particular from what he refers to as dettaglio. Unlike specific, 
very small details in figurative representations that are essential to lend life to the 
subjects depicted, the term dettaglio refers to small, unique details that are typical 
of the individual artist and the surface of the specific work. ‘The configuration of the 
detail depends on de viewpoint of the “detailer”, and in the intimate relationship that 
establishes itself with the work, the detail as such eludes all forms of control, defies 
all norms.’ For Arasse, such details bring about a fundamental dislocation of the work 
because they constitute a paradox. On the one hand, they hold great appeal and suck 
the gaze of the viewer towards them. On the other hand, they disrupt the traditional 
viewer–canvas relationship. The canvas becomes less legible and strange effects result. 
Arasse furthermore emphasizes the fact that in order to achieve this sort of details, the 
maker must relinquish control over the work.

Distance and dislocations... Distance and alienation. Because of his own distance with 
regard to the work—which doesn’t diminish the emotional accessibility of the resulting 
canvas—and by admitting disruptive details, Vander Eecken introduces a certain 
alienation in his work. It’s a game of attraction with the viewer, who on the one hand may 
lose himself or herself in the work, while at the same time is compelled to ask questions 
regarding the image.

Vander Eecken’s titles, such as Paysage or Red Fields, give away a certain figurative 
intent. Often a landscape can be discerned behind the abstraction—a memory the artist 
transfers to the canvas in an abstract manner. In a letter to the artist in 2014, Philippe 
Van Cauteren wrote: ‘Your work represents a non-knowing and non-signifying within the 
conventional agenda of looking, and opens up the perception in such a way that the 
viewer is compelled to dismantle every pictorial prejudice.’ In his distance with regard 
to the work, in the absence of a controlling ‘hand of the artist’, Vander Eecken is a non-
painter. What we see, is a non-image, an essence that results from the disruption of the 
imagination and perception.

Tamara Beheydt, January 2022
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