
f
J
J

J
n
-t
r\
\
\
\
\
§\)
§-
\v
§.
\\)
\rt

-lJ
.J.
.D

.+
)

D
J
Í

D
J

-tj

I{elen Frik Persbericht

Zaterdag r9 september t/m woensdag 4 november r998

De laatste, grote solotentoonstelling van Helen Frik vond begin I996 plaats in het Stedelijk

Museum te Amsterdam. Lag in deze tentoonstelling de nadruk op de tekeningen, in de

Kunstvereniging zijn nog niet eerder getoonde beelden uit cie laatste tr.vee-jaar te zieir, tnct

enkele tekeningen op groot formaat.

Tegelijk met de tentoonstelling in het Stedelijk Museum bracht Helen Frik een boek r-rit
over haar werk met de titel 'It really does matter'. In dit boek wilde zii een beeld gevcrl varl

haar levenshouding. Eigen teksten waren gecombineerd met een eigenzintriqc. ex|'rrg55igt.

vormgeving. Haar werkterrein werd toegelicht met voorbeelden uit ltaar denkrvercld.

De inrichting van Friks tentoonstelling in cle Kunstvereniging vertoont een sterke ver\vaIrt-

schap met'It really does matter'. In de ruimte zijn telkens kleine aanlvijzinuen 'gestrooid'in
de vorm van teksten, woorden en 'mini-statements'.

De getoonde beelden hebben met elkaar gemeen dat ze figuren/figuranten bevalten.

Een serie van vijf werken heeft als centrale figuur de 'Hard'W'orker', clie telkens itr cctr

moeilijke situatie verstrikt raakt. Meerdere grote beelden hebben de rvissehverkirrs tussell

twee figuren als thenia: 'Can't,'W'on'!' is een tombeachtige sokkel nlet fivce liggende

figuren, de een van reuzenformaat, de ander, die ernaast ligt, heeft n-]eer eelr kinderrrtaat.

Met hun kleur, fel turkoois, vestigen ze de aandacht op hun subtiele licltaamstaal: tncl een

hand, die tot een vuist is gebald en een hooÍd dat ntet moeite een paar graden is

weggedraaid, wordt duidelijk gernaakt dat het hier om een hoogst ongemakkelijke rehtie
gaat. In 'He nreant it well', kijkt een mannenfiguur, een srmpele ziel, geknipt uit
bordeauxrood vilt, rlet een vriendelijke glimlach in de ncl-rting vall een meisje. I"Lj hoLrclt

een vilten kist voor zich, met daann een enorlfie penis. Het meis-je, dàt aatr de achterzijde
aan Alice in Wonderland doet denken, blijkt aan de voorzijde een kniclende, treurerdc
vrouwenfiguur te zijn. Hier is sprake van een verstilde onrust, van onuitgesprokcn cltlotics.
'Birth of Sryle'biedt een veel vrolijker aanblik. Op een onderstel van een ottcle lontpe
fauteuil rust een 'strakke' glanzend zwarte leunstoel. Hierop ligt een bundel lakens waar eL'Ii

gestreepte vaandel uitsteekt, die de staart blijkt te zijn van een opblaastijger. Dc'rest van iret

lichaam van de tijger is in maagdehjk witte lakens ingezwachtelcl. Onder zijn kop lrtnqt eetr

mensenhoofï. Evenals br1 de man van vilt is dit ltet 'si11y', onschuldige hoo[1va1r eel] sinrpcl

mens, ditmaal uitgevoerd in zaclttroze gietrubber.
In 'Deaf Dumb and Blind' staan drie bronzen figuren, van wie we nloetelr aarrnetneu clltt

ze een mankement hebben, in de buurt van elkaar, geïsoleerd in ltun handicap.

Helen Frik heeft een benijdenswaardige fantasie. Ze benut een ongebreideld scala aan rlralc-
rialen, technieken en stijlen. Haar grote relativeringsverrnogen maakt dat ook in een diep

treurig en serieus onderwerp nog een welkome iach verscholen zit.

In een van haar tekeningen staat een gigantische axolotl, die denkt: 'HuMÀN pRRRsrrrsl

Ugh!!'.
Het werk van Helen Frik becommentarieert alle aspecten, van gervichtig tot triviuui, v:rrt

het menselijk leven om haar heen. De werken kunnen complex zijn, nraar Frik vralst itr

feite niets meer dan een reactie vanuit de positie van eelr mederrtens.

z.o.z.



lUitnodiging
I
I
L,oor de opening van de tentoonstelling

Helen Frik
op zaterdàg 19 september, vanaf 16.oo uur

Programma

16.15 uur

Opening door Frits van Exter, hoofdredacteur

Dagblad Trouw

Muziek

lerse volksmuziek

Vanaf 17.30 uur

Geassorteerde worsten en ballen à f 17,50

(Opgave bij de Kunstvereniging vóór dinsdag 15 september dringend gewenst)

l:::::":.r ró..uur:
Lezing door Helen Frik.
Entree: f 5,oo,/ledenf 2,5o.

lAg"nda
| ,^rrro^rL7 oktober en zondag 18 oktober r998

Gazebo-weekend

Zaterdag 14 november t/m woensdag 9 december 1998

AI(I Beeldhouwen

Zaterdag 19 december 1998 t/m woensdag 3 februari ry99
Gijs Assmann

I(unstvereniging Diepenheirn
Clrotestraat I7

7478 ta Diepenheirn

Telefoon oS47 3s2r43
Telefax oJ47 3Jr4Jr

Openingstíjden

Zorrdag en dinsdag t/m vriid.eg van r2.oo tot r7.oo uur. Zaterdag en feestdegen vàn r4.30 tot r7.oo urrr.

Op maandag er op 2J december, 3r december en

r januari gesloten.


