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Marc Ruygrok

Zaterdagrg maart t/mwoensdag r r mei 1994

In de beelden, tekeningen en zeeftlrukken van Marc Ruygrok nemen abstracte

vorÍnen en letters de positie in van nevenschikkende componenten.
De gebruikte vormen kunnen ontleend zijn aan de realiteit; obj ecten,

Gratis Infoblad

gekozen op grond van de 'natuurlijke' helderheid van hun basisvorm en vervolgens

zorgvuldig ontdaan van eventuele overbodige toevoegingen.

Zo worden van een schaal de handvaten verw{ d erd, zodateen glooiende vorm of
halve bol overblijft. Door het aanbrengen van een kleur worden de obj ecten verder
van de realiteit verweemd.
Ondanks deze ontmantelingenblijveninhetwerkassociaties aanwezigmetvoor-
werpen en constructies uit de werkelijkheid: een schaal, een luit, een tafel, de wie-
len en oplegger van een vrachrwagen.
In het begin van dejaren tachtigvormen de letters, in zowel rwee- als driedimen-
sionale gestalte, woorden en begrippen als R N x I E T Y of s E c of r o'w A R D s .

Neergezet in eenvoudige, heldere letterrypes vormen deze

letterbeelden boodschappen 'in staccato' , op zichzelfheldere, afgeronde begrippen
eninhunverschiiningnietongelijkaansommigereclamekreten, ÍÍraar doordeniet
eenduidigteinterpretereninhoudvanhunboodschap eerderverwarringofzelÍi
veïontrusting oproepend.
Later worden de letters geïsoleerd van hun onderlinge samenhang binnen de con-
text van woorden en begrip p en. Z e v erliezen soms zelft , in samens tellingen met
anderevormen, hungebruikelijke functie vanteken. Zemantfesteren zich simpel-
weg als aan de realiteit ontleende obj ecten, even gangbaar en alledaags als de eerder
genoemde schaal.

Beide zijn, gereduceerd tot (abstracte) vorm, ontdaan van hun functie.
In andere samenstellingen nemen abstracte vorïnen de gedaante aan van letters.
In eenreeks eenlettergrepigewoorden, zoals No, s o, z o en o r wordt een

bolvorm, al dan niet met een ronde perforatie, gelezen als de letter o.
Met een bep erkt vocabulaire worden fl arden van fi ctieve zinnen op gero ep en, die
echter niet meer te reconstrueren zijn. Elk fragment, elke zo of N o manifesteert
zich als een zelGtandig element, balancerend tussen de leesbaarheid van de letter-
tekens en de abstractie van de vorm.
Dat wil zeggen,nooit kr{g de mogelijke leesbaarheid de overhand over de wer-
king van de verschillende elementen als geheel.

Leesbare en onleesbare componenten worden geformeerd tot samenstellingen met
eenheldere, architectonische opbouw.

De tentoonstellingvanMarc Ruygrokin de Kunstverenigingbestaat uit een instal-

latie van meerdere rec ente b eelden en zeef drukken en diaproj ec [ies "
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Tentoonstelling Kunst en openbare ruirnte

Op wijdagzT mei vindt een openbaardebatplaats

Kunstvereniging Diep enh eim
Grotestraat I7

Z+28 AA Diepenheirn
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Maandagtot en met vrijdagvan 9.oo tot ró.3o uur,
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