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I Charl van Ark
I c.r.tschap

| ,**orr 20 september tlm woensdag 29 oktober 1997

Het werk van Charl van Àrk wordt gekenrnerk door materiële spaarzaamheid. De gebruikte

materialen zijn simpel, direct voorhanden en eenvoudig te verwerken. De verrichte handelingen

worden bepaald door directheid en snelheid. Fotocopieën, tekeningen, repen onbewerkt linnen,

papier, spelden, naalden, draden, venaegdgebruikt hout van kasten ofander meubilair, het mate-

riaal kan diven zijn mics het niet artificieel is en geen gecompliceerde bewerkingen vraagt.

Van Ar}s artistieke processen en ingrepen zijn bewust gebonden aan de mogelijkheden van hec

directe, penoonlijke handelen, zonder tussenkomst van specifieke technieken en bewerkingen.

Hooguit wordt het copieerapparaat gebruikt of de donkere kamer, maar ook dan uitsluitend om

snel een gewenst effect te bereiken. Deze werkwijze is in overeenstemming met de inhoud en

betekenis van het werk, dat altijd sterk persoonsgebonden is geweest.

Zo wordt niet aileen het eigen lichaam gehanteerd als maat en uitganppunt, maar ook expioreert

Van Ark zijn eigen verleden, de geschiedenis van zijn ouders en de generaties die aan hen vooraË

gingen. Foto's van zijn moeder, van zijn vader als marineman, andere, wellicht nrinder voor cle

hand liggende, tastbare herinneringen en restànten als de knopen van een jas, de geschulpte rand

van een japon, de doorboorde, als het ware geornarnenteerde cirkelvorm van een vergiet, dit alies

vindt zijn weg als motief en uitgangspunt voorVan Arks werk.'
Her archief van zijn penoon§ke geschiedenis roept ook meer coiiectieve herinneringen op.

Foro's van destijds nieuw gebouwde flats uit de jaren vtjftig in Den Helder ziin ryperend voor het

Nederland van die tijd, evenals de afdruk in was van het deksel van een ouderwetse zinken vuilni-

semmer. De objecten zijn als in een schatkamer van de herinnering opgeslagen en georciend.

Hieruit stelr Charl van Àrk als het ware retrospectieven samen, waarin ook oudere werken of
delen daarvan hun plaats vinden. Ook in de Kunswereniging Diepenheim is op cleze manier een

complexe installatie on§taan, die verleden en heden met elkaar vermengt.

Zondag 26 oktober 1997, 16.00 uur

Lezing door Charl van Ark
E,ntree: f 5,00/leden f 2,50

Ku nstvereniging DiePenheim
Grotestraat 17

7478 ALDiepenheim NL
Telefoon (0547) 352143 Fax (0547) 351 451

Openinptijden:
Zondagen dinsdag t/m vrijdag van 12.00 tot 17-00 uur-

Zaterdagen feestdagen van 14.30 tot 17.00 uur-


