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Ronald Zuurmond
v.l.n.r. met klok mee
- Silent song about
innocence

Onder de titel 'Uit De Diepten' (De ProfunProfun
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- Still life painting (remember Irina Slavina)

stallatieve opstelling komen sculpturen van
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- Oranje vaas
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- Voor Anna P
(remember Anna
Politkovskaya)

dis) tonen kunstenaars Johan Tahon en
Ronald Zuurmond nieuwe werken. In een inTahon en schilderijen van Zuurmond samen.
‘Uit De Diepten’ verwijst naar Psalm 130,
volgens de Hebreeuwse tekst een pel
grimslied, waarin ‘de eenzame reiziger op
weg van niets naar niets de profundis bidt in
het holst van de nacht, verlangend naar antwoord van God’, aldus Piet Gerbrandy in De

140 x 170 cm
- Still life painting
(after Zurbaran)
120 x 180 cm
- Kind en hond

jacht op het sublieme (2014). De Profundis

160 x 160 cm
- Lamb

oordeeld voor sodomie.

120 x 200 cm
allen olieverf op doek
(en lappen, draadjes)

is ook de titel van de lange liefdesbrief die
Oscar Wilde schreef aan zijn geliefde lord
Alfred Douglas, vanuit de gevangenis ver-

Tahon en Zuurmond zijn eenlingen met wederzijds grote interesse in elkaars werk. Zij herkennen zichzelf in elkaars werken die uit dezelfde

Ronald Zuurmond
No party
140 x 180 cm
olieverf op doek

bron, dezelfde diepte, lijken te komen. Het is de
donkerte waarin zij werken, schreeuwen en van
waaruit het antwoord opdoemt in de vorm van
een beeld. Beiden leven en werken ook terugge
trokken. Het verschaft hen de stilte en concentratie om optimaal te kunnen werken aan een eigen
wereld van beelden. Beelden die letterlijk diepe

Ronald Zuurmond
[bovenverdieping]
Z.T.
75 x 55 cm (3x)
fineliner op papier

sporen in klei, gips en verf nalaten en zowel een

(uit jaarserie, dagelijkse tekening
te
van dezelfde plant)

overnieuw te doen, eroverheen te gaan, te

visuele als fysieke ervaring bieden. Het is deze intensieve werkwijze die veel tijd en aandacht van
Tahon en Zuurmond vraagt. Tijd om te hernemen,
werken met ontevredenheden en kantelingen: op
zoek naar werken die los van de tijd lijken te
staan. Naar werken waarvan het lijkt dat ze er
altijd al zijn geweest, en nooit meer zullen verdwijnen.
1

Johan Tahon
The Sculptor Stream
2021-2022
88 x 28 x 13 cm
steengoed en platina
luster

Johan Tahon maakt boomlange, intrigerende
sculpturen die nadenken over de wereld en hun
eigen wezen in die wereld. Deze sculpturen, vaak
in de vorm van mensfiguren, staan in verbinding
met de werkelijkheid maar wisselen ook met zichzelf van gedachten. De werken tonen een toestand van de mens als zoekend en nadenkend

Johan Tahon
Wir Überleben das
Licht
2018
200 x 130 x 70 cm
gips

wezen. Ze raken het bestaan van de mens en
weerspiegelen diens denken, evenals dat zij er
begrip voor trachten op te brengen. Voor Tahon
geeft het creëren van sculpturen een spirituele
betekenis aan het leven, welke hem begeleidt in
de grootsheid van het bestaan(de) zelf. De kunst
is als een zoektocht die naar het absolute reikt en

Johan Tahon
Virgin Sun
2022
186 x 38 x 85 cm
steengoed en epoxy

streeft naar inzichten in het grotere geheel. Niet
door antwoorden te bieden, maar door de vragen
zelf levend te houden. En daarmee verwonderd te
kunnen blijven worden door de werkelijkheid.
Ronald Zuurmond is op zoek naar weerstand
met het schilderij. Dikke lagen verf worden door

Johan Tahon
Kykhill
2020
176 x 58 x 51 cm
gips

hem op het doek aangebracht en met een paletmes of schuurpapier bewerkt en geschraapt. Het
oppervlak van de schilderijen is daarmee doorwerkt, grof en zwaar: de lagen aangebrachte verf
lijken letterlijk de diepte op te zoeken, onderzoe
kend wat zich daarin kan onthullen. In PARK toont

Johan Tahon
Park
2022
21 x 18 x 17 cm
keramiek

Zuurmond een specifieke selectie van onder
andere intense, donkere werken die elders niet of
nauwelijks te zien zijn geweest. De werken
worden gevoed door de actualiteit, waarmee
Zuurmond zich dagelijks inlaat vanuit kranten.
Artikelen en beelden die zijn blik vangen vinden
hun plek in een archief dat Zuurmond dagelijks
tot zich neemt voordat hij start met schilderen.

Johan Tahon
[bovenverdieping]
Metanoia
2022
40 x 20 x 30 cm
steengoed

PARK-editie
Bij gelegenheid van ‘Uit De Diepten’ maakten
beiden een PARK-editie in een oplage van 7 stuks.
De werken zijn te bezichtigen in de tentoonstelling en zijn te koop. Zie ook onze online-shop op
de website.

Johan Tahon
[bovenverdieping]
RB
2021-2022
59,4 x 42 cm (4x)
houtskool en olieverf
op papier

