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Het beeld ‘Heros’ van internationaal
gerenommeerd kunstenaar en Zwalmenaar
Johan Tahon werd op 2 april 2011 ingehuldigd
naar aanleiding van Zwalm 'Dorp van de Ronde'
2011. Na exposities in New York, Berlijn en
Istanbul was zijn eigen dorp voor het eerst het
decor voor een van zijn creaties. De bijna vier meter hoge ‘Heros’ kreeg een plek op de
sport- en recreatiesite aan de Sportlaan in Munkzwalm.
‘Heros’ is een groot rijzig beeld, dat niet in een paar woorden te vatten is. Volgens de
beeldhouwer is het de weergave van passie, overwinning, iemand die zichzelf wil
overtreffen.
Johan Tahon: “Heros zal voor veel mensen een verrassing zijn. Elkeen mag er naar zijn
fantasie iets anders in zien. Dat is wat ik in kunst zo belangrijk vind. Ik wou een figuur
maken die passie en overwinning uitstraalt. Ik kreeg vooral voeling met de wielersport
door Jan Hoet.”
Johan Tahon werd geboren in 1965 in Menen. Hij woont en werkt in Munkzwalm en
Istanbul. Hij studeerde beeldhouwkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
(KASK) in Gent.
Sinds 1994 stelt Johan Tahon op regelmatige basis tentoon in België en in het buitenland.
In 1996 werd hij opgemerkt door België’s meest invloedrijke curator en museumdirecteur,
Jan Hoet (o.a. Documenta 9), die het voor Tahon mogelijk maakte om in interactie te treden
met kunstenaars van wereldniveau in de internationaal gerenommeerde tentoonstelling
'De Rode Poort' (1996) in het Gentse Museum voor Hedendaagse Kunst (met o.a. Luc
Tuymans, Vito Acconci en Sam Taylor-Wood). Vanaf toen werd Tahon volledig ondersteund
door Hoet en begon hij zijn werk tentoon te stellen in verschillende galeries en
vooraanstaande musea in Europa, solo of in combinatie met werk van andere kunstenaars.
Hij nam deel aan belangrijke tentoonstellingen als Beaufort01 (2003, Oostende, BE) en
Lustwarande04 (2004, Tilburg, NL) en toonde zijn beelden op plaatsen als het Ministerie
van Financiën (Den Haag, NL), het Gerhard Marcks Haus (2010, Bremen, DE), de Academia
Belgica (Rome, IT), de voortuin van het Topkapi Paleis (Istanbul), het Kennedy Center for
the Performing Arts (Washington DC) en de Biënnale van Istanbul.
Tahons sculpturen maken bovendien deel uit van belangrijke publieke en private collecties
zoals S.M.A.K. (Gent), M HKA (Antwerpen), Stedelijk Museum (Amsterdam), GEM en
Gemeentemuseum (Den Haag), MARTa (Herford, DE), de Vanhaerents Art Collection

(Brussel), de collectie van Sevil Sabanci (Istanbul, TR) en de collectie van het Nederlandse
Koningshuis (Den Haag).
Bronnen: vzw Statua, www.johantahon.be
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