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Privé Domein 135 HYON GYON (1979) LOVE FROM A DISTANCE 
 
Het zal half juni 2015 zijn geweest dat ik voor het eerst in contact kwam met het werk van 
Hyon Gyon. Ik had nog nooit van haar gehoord en niets van haar werk gezien. 
Waarschijnlijk viel haar werk me op bij een van de berichten via e-flux of art-agenda. 
Het ergert me nu dat ik het niet meer exact weet. In ieder geval besloot ik al snel een werk 
aan te kopen. 24 Juli 15.22u vertrok het werk via DHL uit New York en 27 juli werd het via 
Eindhoven bij mij afgeleverd. 
  

                     
THE VOICE OF VIOLENCE, 70x70, 2012                  Hyon Gyon voor het schilderij 

 
Hyon Gyon eigenlijke naam is Hyun Kyoung Park. (Hyun betekent kennis ergens van hebben) Ze 
heeft haar opleidingen genoten aan de Mokwon Universiteit in Mokwon Zuid-Korea  (bachelor 

opleiding met de nadruk op het schilderen volgens de westerse kunst in 2002) en aan de Kyoto City 
University of Arts in Japan, waar ze negen jaar verblijft (MA master in schilderen en PhD doctoraal in 

schilderen - 2011) om zich in 2013 in New York te vestigen. Hyon Gyon heeft dus een zeer 
brede opleiding genoten. In New York wordt ze vertegenwoordigd door de Shin gallery. 
Sinds kort woont ze met haar verloofde kunstenaar ‘Jakub Julian Ziolkowski’ (1980) in Polen. 
 
Wat mij opviel toen ik voor het eerst plaatjes van haar werk zag was de extreme energie en 
geladenheid die uit het werk sprak. Het was geen half werk, het straalde overgave en 
bezetenheid uit.  
 
Nadat ik me meer in Hyons werk verdiepte besloot ik op zoek te gaan naar verbanden.                                        
a) Opvoeding en de rol van de vrouw in de Zuid-Koreaanse samenleving.                         

b)De ontstane politieke situatie in Zuid-Korea en Japan - De beeldende kunst die in 

Korea en Japan een grote rol hebben gespeeld en de unieke plaats van Hyon Gyon 

hierin. 

 

a. Opvoeding en de rol van de vrouw in de Zuid-Koreaanse samenleving.                                                    

Al spoedig las ik dat Hyon Gyon beïnvloed is door de traditioneel Koreaanse sjamanisme. 
Een sjamaan – vrouwelijk een sjamanka of mudang - is een soort priester (es) die in een 
gemeenschap de communicatie zoekt met de geestenwereld en hiervoor magische 
handelingen verricht om zielen te zoeken of om doden te begeleiden op hun laatste reis, ze 
te genezen, voorspellingen te doen en of gebeurtenissen uit iemands leven onder controle 
tracht te brengen om de eenheid te herstellen. De communicatie met de geesteswereld 
verloopt door uitvoering van een Gut-ritueel. ( Er is ook sprake van GUT -Grand Unifying Theory in 
deeltjesfysica waarin gezocht wordt naar de grote eenmaking van de natuur)) 

Een ‘sjamaan of mu’ draagt een zeer kleurrijk kostuum en praat in extase. Tijdens een Gut 
verandert de sjamaan diverse keren van kostuums. Mu’s zijn afstammelingen van de 
‘Hemelse Koning’. Waarschijnlijk heeft ‘GUT’ verwantschap met ‘GOD’ ? De woorden liggen 
dicht bij elkaar en houden een universele eenheid in.                                                        
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Het sjamanisme gaat ervan uit dat het hele universum, van groot tot het allerkleinste, bezield is.   
Alles is gelijkaardig aan en verbonden met elkaar; mensen, dieren, planten en stenen. De westerse 
mens is hiervan zeer ver verwijderd. De huidige mens is bezig zichzelf en de aarde te vernietigen. In 
onze hoogmoed denken wij ‘Homo Deus’ te zijn geworden. 

 
Hyon Gyon werd na de dood van haar grootmoeder geraakt door de sjamanistische ideeën 
en de beeldrijkheid ervan. Een familielid van haar schakelde een sjamaan in om een ‘GUT- 
ritueel’ in haar huis uit te voeren waardoor onverwerkte gevoelens uit haar leven konden 
worden uitgedreven (exorcisme) en ze rust kon vinden. Overigens maakt de katholieke kerk 
nog regelmatig gebruik van een exorcist. 
Het gaat dan vooral om het manifest maken en de zuivering van negatieve emoties als 
droefheid, smart, jaloezie en doodsangst. Hyon Gyon voelde na de rituelen met haar 
grootmoeder dat zij haar onderwerp gevonden had. 
 
Een ander belangrijk motief voor Hyon was om via Gut-rituelen greep te krijgen op haar 
ervaringen die ze in haar jeugd heeft meegemaakt en als een middel voor haar kunst te 
gebruiken. Hyon voelt zich al in haar jeugd ongelukkig en was vaak depressief. ‘Hyon Gyon 
has a tragic sense of life, no doubt reinforced by the “tragic” condition of women in Korea’. 
(1) Zuid-Korea, Japan en China zijn patriarchale samenlevingen die het uiterste eisen van 
hun kinderen. Prestaties en geld verdienen voorop staan. Door die enorme druk worden 
gevoelens onderdrukt. Als je niets presteert word je niet bemind en krijg je geen 
waardering, er is weinig tijd voor zogenaamde nutteloze zaken waarbij niet direct iets geëist 
wordt. Veel kinderen voelen zich door de te hoge eisen die aan hen gesteld worden 
waardeloos en voelen een enorm gemis aan vrijheid. Het aantal zelfmoorden onder jongeren 
is groot. Als een soort protest laat Hyon Gyon haar zwarte haren verwilderd los hangen. De 
sjamanistische zuiveringspraktijken kunnen haar helpen zich te bevrijden van alle negatieve 
gevoelens die in haar opdoemen.  
 

    
Hyon Gyon in haar studio van ‘The Factory’  Harlem  MMMHa More Money More Hapiness, zijde, silicon op doek 
                                                                            142.2x203.2, 2013   
 

Hyon Gyon maakt veel zelfportretten die veelal het resultaat van haar gevoelsleven zijn. 
Door middel van ‘action painting’ is ze in staat zich van die negatieve gevoelens te 
bevrijden. Hyon Gyon weet op overtuigende en indringende manier zich genadeloos weer te 
geven, alsof haar problemen en onzekerheden zich vastbijten in zekere beelden.                                                                                          
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                         Hello  Another me, satin on canvas, 142x205, 2013 
 

                     
                           Tweets , acrylic on panel 180cm × 225cm, 2010   
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Haar werk is kleurrijk morbide. Haar open monden spreken boekdelen; angst afkeer, woede, 
strijden met het gevoel aan alles lak te hebben. Uit haar monden vliegen zwaarden naar 
binnen om haar ondeugden te doden of naar buiten om de wereld te verslaan; de 
kunstenaar laat zich door niets stoppen. Hyons geschilderde wilde haren zijn tekens van 
onstuimige groei en vrijheidsgevoel.  
 
b)De ontstane politieke situatie in Zuid-Korea en Japan – De beeldende kunst die in 

Korea en Japan een grote rol hebben gespeeld en de unieke plaats van Hyon Gyon 

hierin. 

De extreem expressionistische kunst van Hyon Gyon moet in het licht van haar afkomst uit 
Zuid-Korea en de verbondenheid met Japan en haar kennis van de westerse kunst worden 
gezien. 
Japan voerde al lange tijd een agressieve buitenlandse politiek en veroverde in 1910 Korea. 
Pas na het gooien van de Amerikaanse atoombommen op 6 en 9 augustus 1945 op 
Hiroshima en Nagasaki kwam een einde aan deze bezetting. In 1950 brak de Koreaanse 
oorlog uit. Het was een oorlog tussen grootmachten. China en de Sovjet-Unie steunden het 
communistische Noord-Korea en de Verenigde Staten het democratische Zuid-Korea. Na de 
oorlog werd Korea in 1953 weer zelfstandig maar wel door Rusland en Amerika opgedeeld in 
twee stukken; Noord Korea als dictatuur en Zuid Korea als vrij land. 
In 1954 werd de Mokwon universiteit opgericht waar Hyon Gyon haar bachelor in de kunsten 
haalde in 2002. Het is me opgevallen dat veel Zuid-Koreaanse kunstenaars hun opleiding 
vervolgen aan een Japanse kunstacademie. De band met Japan en Zuid Korea is altijd 
aanwezig gebleven. In Japan haalde ze in 2008 haar mastertitel schilderen en in 2011 haar 
PhD schilderen (2). 

 
Hyon Gyon zal tijdens haar studie in Japan waarschijnlijk kennis gemaakt hebben met het 
werk van de Japanse kunstenaar On Kawara ( 2 jan. 1933-2014) die bezeten ieder dag, 
plaats en jaar vastlegde om op die manier greep op zijn leven te kunnen houden. Er wordt 
gezegd dat zijn werk is ontdaan van iedere persoonlijke emotie, dat On Kawara breekt met 
het expressionisme van Pollock, dat de kunstenaar zich meer laat leiden door een ‘behept’ 
idee – een concept (conceptuele kunst) genoemd.  
Op 4 januari 1966 als de kunstenaar net 33 jaar is geworden – wat een toeval – Jezus stierf 
op 33 jarige leeftijd - begint On Kawara aan zijn ‘Date Paintings of Today series’. 
Iedere dag schildert hij die dag. On Kawara houdt dit vol tot op de dag van zijn dood. 
 

 
 
 
In 1969 start On Kawara met zijn ‘One Million Years’ project. Een miljoen jaar begint vóór 
Christus geboorte: 998031 tot 1969 na Christus en ‘One Million Years’ (Future) vanaf 1969 tot 
en met het jaar 1.001995. Het zal volgens de ‘On Kawara Estate’ ongeveer 120 jaar duren 
voordat het hele project voltooid is. Alle data worden vastgelegd in boeken. De eerste 
miljoen jaren waren gewijd aan al degenen die hebben geleefd en gestorven zijn. Beide 
series bevatten ongeveer 20.000 pagina’s. De opleessessies duren 30-60 minuten en 
worden opgenomen in het On Kawara-archief in New York. Bij een volgende sessie  wordt 
verder gegaan waar men gebleven is. Tijdens mijn bezoek aan de Documenta X1 in 2002 
lazen twee mensen om beurten, een man en een vrouw, achter glas met eentonige stem 
ieder jaar voor. Nu nog dreunen hun droge aankondigende doodsstemmen iedere dag door 
mijn hoofd. 
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On Kawara stuurde ook teksten op kaarten en telegrammen naar vrienden:  
‘I AM STILL ALIVE. ON KAWARA’,  6 december 1969 – ‘I AM NOT GOING TO COMMIT 
SUICIDE DON’T WORRY…. ‘ Vele malen heb ik me afgevraagd waar deze totale waanzin, zou je 
denken, toch vandaan komt ? Het is net zo extreem als het werk van Hyon Gyon is. En in feite lopen er 
veel parallelle zaken in hun werk. De vraag naar de zin van het leven, de vergankelijkheid en het 
verglijden van de tijd en de poging er greep op te krijgen – wat helaas niet lukt. ‘You have to laugh’  
(zie pagina 20) 

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit allemaal te maken heeft met de 
op 6 augustus 1945 gegooide atoombom op de Japanse havenstad Hiroshima en daarna die 
van de stad Nagasaki op 9 augustus. On Kawara is dan 12 jaar oud en het kan niet anders 
of deze gebeurtenis moet een diepe indruk op hem gemaakt hebben. Leven en dood zijn dan 
zo dicht met elkaar verbonden dat je daarmee in het reine moet  komen en dat je zo op het 
idee kunt komen alles vast te willen leggen… al die jaren die voorbij schieten, de 
ontstellende nietigheid van je als individu en dat je je eigen bestaan poogt vast te leggen. 
On Kawara plaatst ook krantenartikelen, foto’s, afbeeldingen van schilderijen van een 
bepaalde dag onder zijn werken. Het zijn ‘momento mori’s’ – bedenk dat je sterfelijk bent, 
denk aan je sterfdag – leg daarom alles vast – iedere dag, nee iedere seconde en minuut; 
iedere stap die u zet  is gevlogen……en de toekomst gaat voor u uit waar u niet bij zult 
zijn…… 
Het is een krankzinnige daad zo ieder jaar vast te willen leggen – geen expressionisme ? – 
nee dit is een vorm van imploderend Overrealisme. Er spreekt ook een machteloosheid uit, 
tegen beter weten in. 
 

                
Albrecht Dürer 1521  Sierre Leone wants Korea to be Re-United Kim Il Sung was de dictator van N.-Korea 
                                                                                                  Hyon Gyon doodshoofd 
 

Hyon Gyons extreem expressionisme, haar uitbarstingen, haar explosies vinden hun 
uitdrukking in diverse materialen die strijden en botsen met elkaar in een overweldigend 
kleurenorgasme en betekenen dat zo, op een andere manier, vormgeven wordt aan de 
waanzinnige krachten van leven en dood. Hyon schreef me: ‘Somehow, I am attracted to 
sadness and pains derived from inscrutability, absurdity and contradiction that human 
beings face in their life, that is, emotions related to human unhappiness.’  Ja, verdriet en 
pijn, afgeleid uit de ondoorgrondelijkheid, absurditeit en de contradicties waarmee mensen 
geconfronteerd worden in hun leven, gevoelens die verbonden zijn aan de in wezen 
ongelukkigheid van de mens’. Ik begrijp deze kunst in alle vezels van mijn bestaan. 
Uiteindelijk is de mens eenzaam. (maar niet alleen zou oud koningin Wilhelmina zeggen (1880-1962). 

 
Goede kunstenaars zijn allemaal bezeten van een gedachte of idee. Het staat ze niet klaar 
voor de geest, maar ze worden door alle problemen heen ernaar toe gedreven. Waar dit uit 
voortkomt is me een raadsel en voor de kunstenaar zelf ook. Ik las tijdens mijn bezoek aan 
de tentoonstelling van Neo Rauch in de Fundatie in Zwolle: ‘Een kunstwerk is niet iets wat je 
kunt willen, maar iets wat je gebeurt.’ Of wat de schrijver John Banville (1945) in VPRO 
boeken vertelde over zijn nieuwe roman: ‘Mijn hand schreef, ik was er niet bij’.(3)  
Hyon Gyon is slechts een middelaar, een mediator, een priester, een sjamaan die doorgeeft 
wat ze krijgt aangeboden.                                                                                                                                 
Voor de kunstenaar Hyon Gyon geeft het leven geen zekerheid, alles is voortdurend en soms ook 
plotseling aan verandering onderhevig. 
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Wij zijn steeds meer gaan geloven in de maakbaarheid van de mens en de natuur.  
‘Elk technisch probleem heeft een technische oplossing. We hoeven de wederkeer van Christus niet af 
te wachten om de dood te overwinnen. Daarvoor heb je alleen nerds in een lab nodig. Van oudsher 
was de dood het specialisme van priesters en theologen, maar technici nemen het nu over.’ (4)  
 
Niets van ons is meer onzichtbaar, overal waar de mens verschijnt, thuis, in de stad, overal is hij 
traceerbaar en controleerbaar. ‘De Partij is onsterfelijk…..Wij beheersen het leven, Winston, op elk 
niveau……Wij maken de menselijke natuur. Mensen zijn in onbeperkte mate kneedbaar…..De mensheid 
is de Partij…….Zo jij een mens bent, Winston, ben jij de laatste mens…… 
Je soort is uitgestorven, wij zijn de erfgenamen. …Besef  je wel dat jij alleen staat? Jij staat buiten de 
geschiedenis, je bestaat niet eens.’(5)  

 

                      
                                   Detail hieronder   
 
 

 
Installatie Emotional Drought – detail ‘Tod told me to hate you’  
 

We hebben door voortgaand technologisch onderzoek de wereld en onszelf helemaal ontleed; we halen 
er zoveel uit dat van alle twee misschien niets meer over blijft. De aarde wordt kwaad door al het leed 
dat haar wordt aangedaan en de mens zal eindigen in een chip. Het gevecht om de macht over land, 
grondstoffen, wie het zuiverste ras vertegenwoordigt en de ongelijke verdeling van welvaart eist zijn 
tol. We zijn de waarheid volledig zoekgeraakt, sinds de waarheid relatief is geworden kan de leugen 
waarheid zijn en de waarheid een leugen. We zien het dagelijks gebeuren. 
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Toch zijn er ook mensen die door de eeuwen heen gepoogd hebben de eenheid tussen mens en aarde 
te herstellen. Waren het eerst sjamanen, priesters, heilsprofeten, filosofen, psychologen, psychiaters – 
nu dan eindelijk zullen alle problemen, denkt men, opgelost worden in het laboratorium. Is er een weg 
terug of kunnen we de eenheid herstellen ? 
 
Ik moet nu denken aan de noodkreet van opperhoofd ‘Sealth’ van de Duwamish (genoemd 

naar de rivier daar) – Indianenstammen. In 1856 richtte Sealth zich in een toespraak tot 
gouverneur Isaac I. Stevens van de Amerikaanse regering, die gronden van de indianen 
wilde verwerven. Sealth hield op 68-jarige leeftijd zijn toespraak in het naar hem genoemde 
‘Seattle’ gelegen op een landengte in het Zuidwesten van de Amerikaanse staat Washington: 
(een paar fragmenten)(5) 
   
‘Het grote opperhoofd in Washington heeft gesproken: hij wenst ons land te kopen.  
Het grote opperhoofd heeft ook woorden gesproken van vriendschap en vrede.  
Dat is zeer goed van hem omdat hij onze vriendschap niet nodig heeft.  
Maar we zullen over uw aanbod beraadslagen, want we weten dat als wij ons land niet 
verkopen de blanke man met zijn geweren komt en het in bezit neemt.’ 
 
‘Hoe kun je de lucht, de warmte van het land kopen of verkopen?  
Dat is voor ons moeilijk te bedenken.’   ‘Bewustzijn is overal´– dat zagen de indianen! 
Mens en Natuur zijn niet gescheiden. 
 

      
                                                                  Hyon stil-lives 

     
‘Wij weten dat de bleke man onze manier van leven niet begrijpt. Voor hem is het ene stuk grond 
gelijk aan het andere, want hij is een vreemde, die in de nacht komt en van het land neemt wat hij 
nodig heeft. De aarde is niet zijn broeder maar zijn vijand. En als hij die verovert heeft, trekt hij 
verder. Hij trekt er zich niets van aan. Hij vergeet het graf van zijn vader en het erfdeel van zijn 
kinderen. Hij behandelt zijn moeder, de aarde en zijn broeder, de lucht als koopwaar, die hij kan 
uitbuiten en weer verkopen als goedkope bonte kralen. Zijn honger zal de aarde kaal vreten en slechts 
een woestijn achterlaten.’ 

Ik heb het Hyon niet gevraagd maar ik vermoed dat de tekst van opperhoofd Seattle 
Hyon zeer aanspreekt. Wij mensen zitten opgezadeld met frustraties, angsten, verlangens 
en schuldgevoelens die zich door de eeuwen heen als turflagen uit de Peel in ons genesteld 
hebben.   
 
Pollock en action painting. 
Hyons gloeiende kleurenschilderijen zijn uitdrukkingen van verdrongen, aan het licht 
gebrachte emoties, die roepen om verlost en gezuiverd te worden. Hyon Gyon dendert, 
dondert en bliksemt lichtflitsen uit het heelal om die als vurige tongen op haar doeken uit te 
spuwen. Het lijkt erop dat een woedende God de wereld in brand zet en iedereen met 
zwaarden laat doden. 
Natuurlijk zal Hyon Gyon in Pollock een directe voorganger gevonden hebben. De pure 
handeling van het schilderen, het overgeven aan het pure gebeuren van het schilderen zelf, 
waarbij het onbewuste, het direct rauwe en rücksichtlose schilderen benadrukt wordt is 
zeker aan Hyon Gyon besteed. Pollock was een alcoholicus die leefde met demonen. Hyon 
zou Pollock na kunnen zeggen: ‘I can’t do anything but paint’ or ‘the pictures just come to 
me’. (7) Als een dronken wilde man kon Pollock met een mes door het huis stormen en was 
dan een gevaar voor zijn omgeving en hemzelf. Niets daarvan is terug te vinden bij Hyon.                                                       
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Zij zegt in een video: 
‘I’m an ordinary human being. Extremely ordinary. Personally, it’s unnecesssary to life with 
intensity’. Pas als Hyon in de arena van het schilderen komt worden onbekende diepe 
woeste gronden aangereikt die zij weet te transformeren in doordringende beelden die heel 
precies worden uitgewerkt.   
                                                                                                                                     
Hyons werk doet me denken aan de ‘Apocalyps van Johannes’, waarover ik in mijn Privé 
Domein 126 sprak, door Albrecht Dürer in houtsneden vormgegeven. De wraak van de vier 
engelen. Hyon Gyons wereld is niet vrolijk, misschien denk je dit niet als je alleen op de 
kleur let, nee, ze heeft dezelfde ‘donkere’ achtergrond als Aaron van Erp. 
 

 
Flame, acrylic paint, rice paper, 220x365cm, 2010 
 

Hyon Gyon gebruikte in het schilderij ‘FLAME’ alleen acrylverf om uitdrukking te geven 
aan dit schilderij. De grote menselijke lichtblauwe figuur met open mond wordt door haar niet als 
mens bedoeld, maar als God, die twee dode lichamen vasthoudt – ze lijken op teddyberen waaruit 
regenbogen stralen. De regenboog legt een verbinding tussen hemel en aarde, altijd is deze van 
tijdelijke aard, zoals het leven zelf is. Verdriet, tegenslag, hoop worden verbonden aan de regenboog. 
De geschilderde haren zijn geen deel van een lichaam maar symboliseren voor Hyon Gyon het proces 
van de grote obsessies van het leven. Aan de rechterzijde zien we in een rode cirkel een Chinees 
woord dat ‘Luck’ betekent, maar hier vooral cynisch is bedoeld. 
Flame is een aangrijpend werk, waarbij het lijkt dat de wereld ieder moment in vlammen zal 
ondergaan. 
Het is alsof ‘Flame’ het gevolg is van de moord op Jezus, niemand gelooft meer in de opstanding. God 
wordt door iedereen, zoals het uitkomt, misbruikt. 
Ook Aaron van Erp geeft die enorme leegte, eenzaamheid en verbrokkeling van waarheid en geloof 
weer. Iedere keer opnieuw zal er verraad zijn – een laatste avondmaal plaatsvinden. 
 

                        
            Aaron van Erp: Het laatste avondmaal, tekening, 2012      Het laatste avondmaal 120x300cm, 2011                  
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De Gutai beweging 
In 1954 wordt GUTAI in Osaka Japan opgericht door Shozo Shimamoto (1928-2013) en Jiro Yoshihara 
(1905-1972). Kazuo Shirago, Shozo Shimamoto en Saburō Murakami van de oorspronkelijke ZERO en 
anderen sluiten zich hierbij aan. 
  

Gu betekent ‘gereedschap, een middel waarmee iets met het materiaal gedaan wordt dat je alleen 
kunt doen door je lichaam te gebruiken. Tai betekent lichaam.                                                                                 
Gutai schenkt leven aan materie. Het is de geest die aanzet tot, maar verandert de materie niet, doet 
deze geen geweld aan, laat de materie materie zijn.  
 
Geest en materie gaan samen, kunnen niet zonder elkaar, maar houden ook een zekere afstand. Het 
gaat bij GUTAI om de wederkerige fysieke relatie tussen geest-lichaam en materiaal waarbij gebruik 
gemaakt wordt van smijten, vegen, breken, exploderen, scheuren, gieten in samenhang van ruwe 
materialen als natte verf, zand, teer, modder, rook en chemicaliën. In ‘Gutai Art Manifesto’ van 
Yoshihara Jirõ rekent deze volledig af met de levenloze nabootsing- ideeën van de Renaissance en van 
haar pretentie dat de geest creëert. Ze willen breken met iedere vorm van idealiseren, het gebruik van 
metaforen en zelfs iedere vorm van betekenis geven. 
 

                                                             
Kazuo Shiraga aan het werk - Shozo Shimamoto 1955 slingert zich aan touwen naar beneden om met blote voeten 
door de verf te zwiepen - Saburō Murakami lanceert zich dramatisch door grote lagen papier – 1955 

 

    
 Hyon Gyon Kyouran, acrylic on canvas, 194x130, 2010                   Shozo Shimamoto Work 11, 183x243, 1958                                                          

                                                                                                                                   
De Gutaileden waren pioniers van de happening, performance, environmental art en concept kunst en hadden een 
sterke verwantschap met het abstract expressionisme van Pollock. Het werk van Pollock noemde Shozo Shimamoto 
‘psychologisch realisme’, waarbij het gaat om het innerlijk van de persoon en hoe die omgaat met wat er op hem 
afkomt.                                                                                                                                                        
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Pollock gooide letterlijk het ezelschilderij op de grond en liep rondom het doek waarover hij verf liet 
drippen. Shimamoto wilde nog een stap verder gaan door het creëren van een artistieke plaats waar 
totale destructie zou plaatsvinden. Hij wilde de grens tussen creatie en destructie opheffen. Hij en 
Sumi en Shirago wilden een directe confrontatie tussen geest en materie – schilderen waarbij het hele 
lichaam direct wordt ingezet. Hyon Gyons verwantschap zit in het feit dat ze ook een action painter is; 
direct zonder vooropgezet plan zich spontaan vereenzelvigen met wat er uit haar onbewuste opdoemt 
en het materiaal dat ze gebruikt. ‘…She is an “action painter,” aggressively acting out her unconscious, 
often troubling phantasies. (1) 
Je zou paraferend op René Daniëls kunnen zeggen dat de muze Hyon, nadat ze met Pollock en 
Shimamoto heeft gespeeld en liefgehad, zich van nieuwe kleding heeft voorzien die Shimamoto van 
bovenuit de touwen slingerend haar heeft toegeworpen. 
 

Het zou toevallig kunnen zijn, maar ziet u de overeenkomsten met het rood en zwart van 
Shozo Shimamoto: het is alsof de abstracte drift van Shozo Shimamoto zich omzet in de 
woede en waanzin van Kyouran. Kyouran betekent krankzinnigheid. De figuur Kyouran en de 
hele omgeving rondom haar trilt van waanzin. Uit de woeste voetschilderijen van 
Shimamoto tovert Hyon Gyon ‘Kyouran’, een zelfportret, een portret van u, van mezelf, of 
van iedereen; niemand is zeker van zijn zaak. Het leven is vol van rampen en 
teleurstellingen; we verliezen mensen waarvan we houden, we worden ziek of worden 
plotseling overvallen door tegenstrijdige gevoelens, emoties en natuurrampen. Het is 
duidelijk dat Hyon Gyon geen vrolijke wereld schildert.                                                                                        
 
Satijn is een glanzende stof. 
Hyon Gyon had als kind al grote affiniteit met mooie kleurrijke glanzende satijnen stoffen  
waarop ze tekende en gaten brandde met een aansteker. Verraderlijke glanzende stoffen die 

door je vingers glijden en vloeiend je lichaam strelen. Met strijkijzers en vuurspuwende branders 
tormenteert ze de schoonheid en teistert inkervingen in de verf, brandt ze hele stukken uit.  
 

    
Brander waarmee Hyon haar glanzende satijn behandelt. Het grote zwarte apparaat, rechts, is een soort machine 
die gevaarlijke fijnstof opzuigt. Rammellzee’s dood heeft zeker te maken ook met de epoxygiffen die vrijkwamen 
tijdens het werken met epoxy. Hyon in haar studio met ‘Unkind Rider’ en ‘Two Mouths’, 2013 
 
Hyon Gyon verwerkt vele materialen in haar grote werken; haren als teken dat het leven nog 
voortgaat na de dood omdat ze ook hierna nog doorgroeien en zo een teken zijn dat de spirituele 
kracht behouden blijft. Aluminium, kapotte kleding, poppen, kaarsenvet, naald en draad, kapot 
geslagen aardewerk, gevonden voorwerpen en stoffen die met grove en fijne soldeerbouten bewerkt 
worden kunnen allemaal hun plaats krijgen in haar werken die spatten van tomeloze energie. Haar 
rommelig atelier heeft veel overeenkomsten met dat van Aaron – het is alleen veel kleurrijker. 
 

Hyon Gyon wil liefhebben, maar toch is er altijd die schaduw die rondom haar en iedereen 
zit, die onszelf kan doen exploderen. De VOICE OF VIOLENCE loert altijd in ons.  
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Rest In Peace, 2010, satijn 

 

     
We Were Born Sick, satin, mirror, other mixed media on canvas, 178x244, 2015  I Lived Well, 2016, mixed media                                                                   
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Ik schrik soms van de heftigheid van de schilderijen en sculpturen van Hyon Gyon, ze zijn 
mannelijk maar ook vrouwelijk; het beest van de man – de uitbarstingen van de Gutai 
kunstenaar Kazuo Shiraga zijn er niets bij (zie verder) – maar ook vrouwelijk door het gebruik 
van het materiaal als zachte glanzende stoffen en het gevoel voor kleuren. Hyon Gyon laat 
kleuren branden en hoog oplaaien, haar ziel staat voortdurend onder hoogspanning. Ik 
vraag me af hoe het mogelijk is dat uit zo’n tengere vrouw zo’n oerbronnen van gevoelens 
als lavastromen naar buiten worden gestuwd en die toch weet te beteugelen tot beelden die 
je netvlies aantasten. 
 
De sjamaan Hyon Gyon doet me denken aan de overleden kunstenaar-sjamaan Rammellzee (1960-

2010) die 26 kostuums ontwikkelde die de letters van het alfabet voorstellen. Ook Rammellzee zoekt 
zuivering, maar die van de letter, die vervalst is door de blanken en daarom van falsificaties moet 
worden verlost. Als een sjamaan roert hij in epoxy, gegoten in grote bakken, waar alles begint te 
borrelen en stoomwolken naar boven stijgen. Rammellzee is een gothic futurist die het werk van 
monniken, die alleen de geheimen van de letters kennen, voortzet. Bovendien is hij een Ikonoklast 
Panzerist: een symbool vernietiger die conventionele gewoonten en ideeën openbreekt om nieuwe 
kennis het licht te geven. 

 

                
Rammellzee, dressed to kill                                                Infinium 45 Zee , 180x120m, 1985 
 
THE VOICE OF VIOLENCE van HYON GYON is wat de Nederlandse schilder Aaron van Erp bedoelt dat 
een mens, zelfs na een lange periode van vrede, toch weer de oorlog met zichzelf en de wereld 
opzoekt, zelfs om een kippenbout; alsof er altijd een laatste avondmaal zal zijn.  
 

De diversiteit van de gebruikte materialen loopt parallel met de complexiteit van de thema’s 
van Hyon Gyon. Naast het gebruik van sjamanistische methoden voor het uitdrijven en 
verdrijven van smart, pijn, angst en onderdrukte verlangens trekt ze in metaforische zin via 
haar schilderijen, installaties, beelden en performances ten strijde tegen hedendaags 
seksisme, me too behandelingen, vrouwenonderdrukking, politieke ketening en vermeende 
culturele identiteit. 
De kunst van Hyon Gyon is die van iemand die midden in onze huidige samenleving staat. 
Ze levert bijtende kritiek op het politieke systeem in haar buurland Noord Korea. Op een 
andere manier weliswaar lopen haar thema’s inhoudelijk parallel met die van Rammellzee en 
Aaron van Erp. 
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                   Amulet, acryl on Japans papier op panel, 200x373,4, 2014  (Kim Jong-un) 
                                

Gebruikt Rammellzee echte slavenkettingen als onderdeel van zijn schilderijen, die van Hyon 
Gyon zijn geschilderd.  
 
In ‘Amulet’ verschijnt in het centrale deel van het schilderij het gezicht van de dictator Kim 
Jung-un als een geest in de borstkast van een grote, machteloos woedende figuur die zijn 
boosheid onder controle moet houden omdat de ketenen van Kim Jung-un hem bijna 
wurgen. Een enorme pijl, die aan de achterkant met scherpe uitsteeksels is versierd, waaruit 
goudstukken vliegen, gaat dwars door het hoofd van een Noord-Koreaan. Die woedende 
persoon is zijn hele identiteit verloren, hij is stekeblind geworden, zijn hele wezen is 
verworden tot Kim Jong-un. Alle mensen zijn Kim Jong-un. Uit de pikzwarte lucht flikkert 
vuur op. Er is overal vuur. Een vervaarlijke hond duikt op tussen de vlammen. De 
verraderlijke regenboogmotieven snijden als zwaarden zo door het vlak waardoor de 
spanning en huichelarij vergroot worden. Het dollarteken en de vrijheid van de vlinder 
worden in goud weergegeven. Schijnheiligheid viert hoogtij. Kin Jong-un laat zijn mensen 
alleen in het buitenland werken voor eigen gewin. Zijn onderdanen zijn marionetten. Zijn 
amulet is een amulet des doods. 
 
Over Noord-Korea schrijft Hyon Gyon impliciet:                                                                                                     
Een van mijn favoriete schrijvers is Paulo Coelho. Deze schrijft in zijn boek ’11 minutes’: 
‘Niemand verliest wie dan ook, omdat niemand wie dan ook bezit’. (8) Dat is de ware 
ervaring van vrijheid: over het meest belangrijke in de wereld te beschikken zonder het te 
bezitten. Metaforisch zegt het alles wat te maken heeft met relaties zoals macht, het 
functioneren in de maatschappij, over de verdeling van middelen en liefde dat meer is dan 
seks. Dat is wat mij beïnvloed heeft in mijn leven en mijn werk als kunstenaar, die mij 
geholpen hebben mijn grenzen te zien en hoe ik sta in de wereld. Ik probeer me bewust te 
zijn van de politieke kwesties, al heb ik er geen macht over. Ik probeer in mijn werk 
universele kwesties en emoties aan de orde te stellen die boven het huidige politieke klimaat 
uitstijgen. Ik schep intense werken waarin ik mijn woede en negatieve emoties uit en ze 
probeer los te laten.  
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 Samenwerking  Hyon en Jakub Ziolkowski (8) Kim Jong-un als een karakter, 80x76, 2017 ‘Eleven Minutes’ 
 Kleding, kaarsenwas en het inbranden met warme was (encaustiek), 142.2x205.7 cm, 2014 
 

Hyon maakt meestal geen schetsen en weet zelf niet waar de beelden die ze schildert 
vandaan komen. Het woord Satan heeft ze pas leren kennen toen ze naar Amerika en 
Europa reisde. Het beeld van Kim Jong-un kwam min of meer spontaan bovendrijven. 
 
De driehoek in het hoofd van Kim Jong-un staat voor het symbool van de goddelijke Drie-
eenheid: Vader (God), Zoon (Jezus) en de heilige Geest. (God die zich in drie gestalten bekend 

maakt).  Satan Kim Jong-un denkt uit hovaardij dat hij God is en ieder mens zijn identiteit 
mag afnemen. Satan is geschilderd door Hyon en de achtergrond en driehoek door Jakub 
Ziolkowski. (9) 
 
Andere invloeden die voor Hyon Gyon van belang kunnen zijn geweest. 
Lucio Fontana (1899-1968), met zijn beroemd geworden ‘Manifesto Blanco’ uit 1947, zag de 
kunst meer als een geestelijke daad die zich bevrijdde van de materie. Na de tweede 
wereldoorlog wilde men toch vooral opnieuw beginnen en al het oude achter zich laten. 
 

                                                                                                                                 
Fontana maakt gaten (bucchi) in het werk op zoek naar een andere dimensie 
 
Het waren de Japanners die de ZERO beweging in 1952 oprichtten maar die al in 1955 een stille dood stierf.          
De leden ervan waren: Kazuo Shiraga (1924-2008), echtgenote Fujiko Shiraga (1928-), Saburo Murakami (1925-
1996), Akira Kanayama (1924-2006) en Atsuko Tanaka (1932-2005). De kern luidde: ‘Kunst moet zich vanuit het 
punt van de absolute leegte ontvouwen’. Pas in 1957 wordt door de Duitsers Otto Piene (1928-2014) en Heinz Mack 
(1931) een nieuwe ZERO opgericht. In 1961 voegt Uecker (1930) zich bij de groep. Zero breidt zich als een olievlek 
internationaal uit. (zie Pr. Do. 105)  

In zekere zin zoekt ook Hyon Gyon naar een andere dimensie - diep in haarzelf gelegen en 
ergens daar buiten in de kosmos; eenheid zoekend door helend een weg te banen door het 
wilde struikgewas van haar geest en gemoed.  
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Het zou goed kunnen zijn dat de gouden werken van Yves Klein (1928-1962) Hyon Gyon op het idee hebben 
gebracht gouden werken te creëren. Klein wilde de zuiverheid van de leegte alleen uitwisselen met goud als het 
zuiverste materiaal. 
Ik zie ook lichte relaties met de Mono-ha beweging (1968-1969) in Japan. Mono-ha kunstenaars hebben sterke 
verwantschap met het minimalisme. De Mono-ha beweging wordt ook wel de ‘School der Dingen’ genoemd.             
En tenslotte ook met de Dansaekhwa kunstenaars uit Zuid-Korea onder leiding van Lee Ufan, die zich vooral richten 
op het maken van monochrome schilderkunst. Deze kunstenaars streven naar een uiterste verfijning van het 
gebruik van materialen. Na de Koreaanse oorlog  gaan Dansaekhwa kunstenaars op zoek naar zuiverheid, 
bovendien ook als protest tegen de westerse invloed, industrialisatie en militarisme. ‘Dansaekhwa of School van het 
Wit’  is geïnspireerd door ‘Taoïsme ‘en ‘Confucianisme’. Zowel de Mono-ha als de Dansaekhwa beweging zijn op 
zoek naar zuiverheid en eerlijkheid. In de uitwerking verschillen ze maar de intenties komen overeen. Iedere tijd 
vraagt andere antwoorden. 

   
Nobuo Sekine 1968 (Mother Earth) Koshimizu 1965 Atsuko Tanaka  1955   Lee Ufan 1974       Kwast van Lee Ufan 
                 (Mono-ha) 

                       De gouden werken van Hyon Gyon en ‘Harlem Gold’. 
 In ‘Up there down there’  heeft Hyon een kunstwerk gemaakt van gevonden skateborden 
die ooit gebruikt zijn door skaters maar na verloop van tijd zijn afgedankt en achtergelaten. 
Als je goed kijkt zie je dat ze allemaal door het gebruik lichtelijk beschadigd. Voor Hyon 
heeft het werk vooral een symbolische betekenis. De skateborden vertegenwoordigen 
mensen die door de maatschappij zijn beschadigd. We zien 3 rijen van telkens 13 
skateboarden, de gelijke verdeling, de herhaling van het motief en de stille abstractie die uit 
het werk spreekt. Onder het goud zijn verschillende afbeeldingen aangebracht die lichtelijk 
door het goud heen schemeren. Echter de gouden kleur overheerst om de meerwaarde van 
het zuivere leven aan te geven. 
 

  
                                Up there - down there, 2017 

 
Voorafgaand aan ‘Up there – down there’ zijn de ‘Harlem Gold’ schilderijen geschilderd. 
Als eerste stap heeft Hyon schilderslinnen helemaal zwart geschilderd waarop na droging 
figuren en teksten zijn aangebracht met acrylverf uit spuiten waar de naald uit verwijderd is. 
Hierdoor kan ze dikkere tekeningen aanbrengen. Na droging worden de gekochte gouden 
bladen opgebracht. De figuren drukken zich naar voren. Over de gouden bladen heeft ze 
werken zwarte verf aangebracht. 
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Harlem Gold – Culture is not a luxery,     182.8x152.4, 2016Harlem Gold - Fucking Perfect World, 2016 
               Acryl metal goudblad, spray paint en olieverf op doek         Y.Klein, Valeur, goud op multiplex, 1960 
 

In 2016 kan Hyon drie maanden schilderen in een studio in Harlem, met als resultaat 
krachtige graffitiwerken, opgebouwd uit diverse lagen. 

De ‘Harlem Gold’ schilderijen zien er op het eerste gezicht verblindend en kleurvol uit maar 
als je dichterbij komt zie je dat daarachter een andere wereld ligt; een wereld die de 
waarheid laat zien van de vervreemde Afro-Amerikaanse samenleving. Achter de neon 
reclamelichten en straatverlichting zit een donkere wereld van geweld verborgen. Ver 
verwijderd van de idealen van Y. Klein. 
‘Culture is not a luxery’ en ‘Fucking Perfect World’  zijn op een gouden achtergrond 
geschreven. Goud refereert aan het licht van de zon, aan kostbaarheid, aan de 
middeleeuwse halo’s van heiligen en aan de versieringen in handschriften van 
gebedenboeken, bijbels en getijdenboeken. 
De ‘Harlem Gold’ schilderijen kunnen verwijzen naar het gouden tijdperk in de jaren 1920 
toen Harlem in het middelpunt stond van de opkomst en bloei van de jazz.  
De andere kant van Harlem is dat het ook een gevaarlijke wijk is waar geweld en verborgen 
zaken zich afspelen. 
Hyon legt met deze werken een link met de graffitikunst die juist ontstaan is in het donker 
van de subway en graffitikunstenaars als minderheden op zoek zijn gegaan naar licht en 
erkenning door een eigen taal te creëren. 
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                     BIJT TERUG, collage van diverse materialen, 106x132, 2015 

 
De HEL breekt los bij Hyon Gyon. 
Als u bovenstaande opvattingen van Zero Japan, Gutai, Mono-ha en Dansaekhwa leest is het 
alsof Hyon Gyon een zeer boze heks is die met een bezemsteel donderend door het 
luchtruim raast en alles verplettert van wat er ooit was. Zelfs het via touwen naar beneden 
slingeren van Shozo Shimamoto om met zijn blote voeten door de verf te zwiepen haalt het 
bij lange niet met de bizarre figuratieve explosies van kleur waarin woede, angst, 
onderdrukking aaneengeregen worden op zoek naar verlossing en vrijheid. Hyon Gyon heeft 
niet het geduld en ingetogenheid van de Dansaekhwa kunstenaars. Haar missie is 
geldingsdrang, zich niet laten ondersneeuwen, haar plaats als vrouwelijke kunstenaar 
opeisen. Ze is een feminist, haar schilderijen hebben ‘ballen’.  
                                              

                       Felicien Rops 
Pornokratés 1878            Whitening Rider, acrylic on Japanese paper, 235x240, 2008 
 

Maar behalve dat zijn deze schilderijen betoverend mooi met vele lagen betekenis. Zie 
bijvoorbeeld hierboven ‘Whitening Rider’. Een Aziatisch wit gezicht, bijna een masker, een, 
naar mijn mening, vrouwelijke ridder die door het luchtruim suist, haar lange haren golven 
mee op de wind en bedekken het paard.  
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Het hoofd van het paard zou de kop van een ander beest kunnen zijn, het heeft kettingen in zijn bek 
die leiden naar een varkenskop bovenop een hondenhoofd, terwijl rondom die ogen van de hond een 
rood eeuwigheidsteken op een lichtblauwe band is gewikkeld. 
Het eeuwigheidsteken zien we terug boven, naast het witte gezicht. Voor de Egyptenaren drukte dit 
teken onsterfelijkheid uit, op dezelfde manier waarop ze geleefd hebben, maar voor ‘Nietzsche’ in 
‘Aldus sprak Zarathoesstra’ is het meer de eeuwige terugkeer van hetzelfde, naast de vreugden ook 
alle ellende: 
‘Hebt gij ooit ja gezegd tegen een lust? O, mijn vrienden, dan hebt gij tevens ja gezegd tegen alle 
leed. Alle dingen zijn aaneengeklonken, vervlochten en verliefd,- ………- gij eeuwigen, hebt haar eeuwig 
lief en t’állen tijd: ook tot de pijn spreekt gij: verdwijn, maar kom terug! Want alle lust – wil 
eeuwigheid! (10) 
Er zwieren zwaarden in de lucht en de witte vrouw heeft een schema van de ideale man à la Da Vinci 
op haar schild staan.                         

                                                                        
Da Vinci                                 Felicien Rops Pornokratés 1878   
                       

Bij Félicien Rops (1833-1898) gaat het om een vrouw die de teugels in handen heeft, een 
femme fatale. Het varken verbeeldt de man als beest, alles etend wat het krijgen kan, maar 
uiteindelijk door zijn lusten aan de willekeur van de vrouw is overgeleverd. 
  

                        
             Iyo Iyo (Tenslotte – Bedankt), acrylic on panel, 80x168cm, 2008 

 
‘Iyo Iyo’  in hetzelfde jaar gecreëerd als ‘Whitening Rider’ straalt eenzelfde sfeer uit, maar nu zit Hyon 
Gyon, het zijn meestal zelfportretten, op een fiets met hoog stuur, kennelijk rijdt ze heel hard, haar 
enorme bos haren waaien zijwaarts en omhoog, haar uitzicht wordt beperkt maar daar taalt ze niet 
om, de zwaarden – de strijdlust – vliegen met haar mee. Haar wijde rode jurk met de groene 
fietswielen werken contrasterend en verhevigen de hele gebeurtenis. Haar schitterende gedecoreerde 
vest vliegt het doek uit.                                                                                                                                               
p.18 



De zwaarden hebben een dubbele betekenis; ze dienen als wapen in de strijd tegen 
bestaande sociale opvattingen. Enerzijds als middel om zich tegen de mannelijke 
overheersing af te zetten. In een patriarchale maatschappij zoals Zuid-Korea zijn mannen 
(lords- meesters) agressief dominant en vrouwen gewend zich te onderwerpen; vrouwen die 
eigenlijk niet meer zijn dan wezens die sociaal en seksueel als bezit van de familie worden 
beschouwd. Anderzijds wil ze met deze zwaarden haar plaats als individu opeisen die 
dezelfde rechten heeft als een man. Zo staat bijvoorbeeld een sjamanka of mudang lager op 
de sociale ladder dan een sjamaan. 
 
Om terug te komen op de geniale kunstenaar Rammellzee. Hyon Gyon spreekt over ‘Lord – 
meester’ die als zodanig meester is over vrouwen. Ramm: Ell: Zee: spreekt over ‘Overlords’ 
waarin Rammellzee eigenaar is van alle wereldzeeën (heelal) en de strijd aangaat tegen de 
slechte intenties van ‘Lords-Minus’. Rammellzee wil het officiële alfa-beta taalsysteem en de 
waarde van taaluitspraak ontwrichten. Slanguages, de taal van de Afro-Amerikanen of 
dialecten zijn niet minderwaardig aan die van de zogenaamde beschaafde taal van de 
blanken. Rammellzee ontwikkelt met veel figuren de strijd aan van het goede tegen het 
kwade, die tweeling broeders zijn, en maakt in dit gevecht gebruik van ‘letter–racers’ (van a 
tot en met z) in de vorm van gewapende skateboarden die via kettingverbindingen door de 
lucht racen. (race – wedstrijd – ras). De kruisiging symboliseert het lijden van de mens. De 
kindertekening hieronder kan het niet beter uitbeelden. Is het de slechte moordenaar die het 
kind meeneemt ? 
 

       
 Letter-Racers                            Rammellzee met eeuwigheidsteken      Kindertekening 8 jaar (11) 
 

DE TONDO WERKEN 
Rotondo’s bestaan al sinds de Griekse Oudheid. Het woord is afkomstig van rotondo dat rond 
betekent. Tondos zijn ronde schilderijen. Er zijn ook tondo sculpturen. In de renaissance 
werden tondo’s nogal eens gebruikt om moeder en kind uit te beelden, de unieke band 
tussen moeder en kind, samen een eenheid vormend, die versterkt wordt door heiligen en 
engelen in hun gezelschap weer te geven. Rond is de ideale vorm, rond is volmaakt, is een 
weerspiegeling van het heelal, van goddelijkheid, van eeuwigheid. 
Hyon Gyon heeft nogal wat tondo’s geschilderd en dat is opvallend omdat je tondo’s in onze 
tijd niet zoveel tegenkomt. De ‘tondo’ schilderijen van Hyon weerspiegelen juist geen 
eenheid. Donald Kuspit heeft gelijk dat deze werken beter te vergelijken zijn met 
Caravaggio’s schilderij ‘Medusa’. Caravaggio (1571-1610) wilde Medusa tot leven wekken en 
tegelijkertijd laten verstenen. 
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Rafaël, Madonna met kind en Johannes de Doper  Smile, satijn op hout  I run and crying, Japanese paper 
1516, Palazza Pitti                                             180x180, 2009           on canvas, 227x182, 2008 
 

 
Mountain God, satijn op panel, 180x180   Caravaggio, Medusa, doek op hout,  Cry, satijn op paneel,                             
2012                                                      58cm doorsnede, 1597/98                     180x180, 2010 

                                                                                                                                                                  
Wie naar Medusa zou kijken zou verstenen, daarom gebruikte Perseus een spiegel zodat hij 
Medusa niet hoefde aan te kijken en wist zo haar hoofd af te slaan. Medusa was een 
monsterlijke vrouwenfiguur, een Gorgon, die sissende gifslangen in plaats van haren had. 
Oorspronkelijk was Medusa zeer mooi, maar wilde ze in een land wonen waar de zon 
scheen. Ze kreeg daarvoor geen toestemming van Athene, juist vanwege haar schoonheid. 
 
De zelfportretten van Hyon zien er beangstigend uit en doet de toeschouwer eveneens 
verstenen. De verkrampte monden staan open, tonen Hyons angst, woede en verdriet. 
Haar tondo’s zijn gemaakt van traditionele Koreaanse zijdestoffen en met soldeerbouten zo 
bewerkt dat de stof gesmolten is in fijne kanalen, die gloeien als lavastromen. 
 

Performances, video’s en sculpturen 
Hyon Gyon is een zeer directe en gevoelige kunstenaar die volledig vertrouwt op wat haar 
intuïtie aangeeft; ze maakt gebruik van wat in haar onbewuste als een rijke voorraadschuur 
ligt opgeslagen. Het klepje van het onbewuste naar het naar bovengaande bewuste staat 
bijna geheel open. Eenmaal boven neemt haar intuïtie het over; spontaneïteit, zintuiglijke-
verstandelijke ervaring en kennis vloeien zo onafscheidelijk samen.  
Ofschoon Hyon Gyon wel in woorden en teksten de intentie van haar werk kan uitleggen is 
ze niet het type die van te voren veel plannen maakt. 
Haar video’s zijn niet lang van te voren gepland. Ze komen plotseling op en moeten direct 
uitgevoerd worden omdat haar innerlijke stem dit zegt: ‘before its my calling inside’.         
De video’s zijn heel ironisch en grappig. Hoe ga je om met een crisis in je leven, hoe al je 
gevoelens te accepteren en los te laten. Wij mensen lopen allemaal tegen dezelfde 
problemen aan. Hyon zegt dat het belangrijk is via kunst haar motieven tot uitdrukking te 
brengen, die vervolgens weer haar persoonlijk leven rijker maken. De videowerken van 
Hyon beelden uit hoe haar gedachten, gevoelens en ervaringen als vrouw, persoon,  
sjamaan, dochter, zuster, een Koreaanse en een nomade via een stromende rivier haar weg 
zoeken.  
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Voor veel psychosomatische kwalen heeft het creëren van kunst een helende werking. Welke 
kunst dan ook gemaakt wordt - figuratief, abstract, concept kunst tot en met de 
kindertekening - elke kunst bevrijdt de mens en werkt op een of andere manier helend.  
Vrouwelijke sjamanen – mudangs - behoren tot de laagste sociale klasse, maar het zijn juist 
zij die als mediator helpen bij het verlichten en zuiveren van onderdrukte gevoelens, 
wanhoop, angsten en tragedies.  
 
In  ‘SWING’ zien we Hyon dun gekleed op een schommel. Op de achtergrond een duister 
opflikkerend lichtspel. Gedurende het schommelen krijgt ze steeds meer bont gekleurde 
kledingstukken om zich heen waaruit tenslotte geen ontkomen meer mogelijk is. De video 
eindigt met een totaal dichtgepakte Hyon terwijl op de achtergrond het opflikkerend lichtspel 
terugkeert waarin een doodshoofd verschijnt. In een andere video schraapt Hyon met een 
lepel de huid van haar gezicht af. En weer een andere video zien we Hyon die zich te buiten 
gaat aan een enorme vreetzucht dat ze uiteindelijk alles uitkotst. 
https://www.youtube.com/watch?v=0AbDSIjwlDo 
 

                     Finissage : Het Masker 

 

 
         You have to laugh, acryl op Japans papier, 194x130.3, 2010                      Detail 
 
Misschien staat ‘You have to laugh’ model voor al het werk van Hyon Gyon. Het zou Hyon, 
gekleed als een sjamanka kunnen zijn, maar misschien bent u het zelf wel of wie dan ook; 
een held, een strijder of een god. We weten het niet omdat het gezicht schuil  
gaat achter een masker.   
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Wij mensen dragen allemaal maskers, we verbergen altijd wel iets, we tonen ons nooit 
helemaal en het is de vraag of we dat zelfs wel kunnen. 
Een vreesachtig hoofd lijkt los boven het lichaam uit te zweven. De mond met scherpe 
tanden is wijd uiteen gesperd, waar allerlei zwaarden in of uit vliegen. En dat niet alleen. 
Gekleurde kettingen zwieren uit het masker waaraan medaillons met onbekende figuren en 
dieren hangen. Het is alsof het gezicht een ontplofte vuurwerkbol of een oerknal is. Haar 
dressing is al even spectaculair en roept veel vragen op. De fijn geschilderde decoraties op 
ronde medaillonschildjes met oosterse figuren verwijzen volgens Hyon naar suïcide, anorexia 
en geweld. In haar rechterhand zien we een pistool en een oranjegekleurde lange, door het 
beeldvlak gaande gebogen zwaard, met scherpe snijpunten. In haar linkerhand heeft ze een 
opgerolde geleiachtige puddingbol vast waarin een half gezicht met ogen zit. 
Het portret weerspiegelt leven en dood, de onzekerheden en ongerijmdheden van het leven: 
achter de schittering schuilt………..neem het niet te serieus. Of juist wel ? Zonder vreugde, 
inzet, concentratie, enthousiasme, liefde en overgave lijkt het leven zinloos. 
 
Ik blijf met een grote vraag zitten. Is het werk van Hyon Gyon alleen te verklaren als een 
sjamaan die onzuivere gevoelens en gedachten uit zichzelf opdelft om via haar kunst zich 
te helen ? Ik ben het eens met de Franse etnoloog Lucien Lévy-Brühl (1857-1939) die spreekt 
over ‘mystieke participatie’ waarmee bedoeld wordt dat een mens een onbewuste identiteit 
met een ander mens of een object - en voeg ik eraan toe met een algemeen onderliggend 
onbewust tijdsgevoel – zou kunnen hebben. (kunstenaars die in de jaren 1930-1940 het noodlot 

aanvoelden komen – bijvoorbeeld Carel Willink). Het onbewuste is niet alleen een opslagplaats van 
het verleden, maar ook van toekomstige gebeurtenissen. Veel kunstenaars en geleerden 
danken hun beste ideeën aan inspiraties die plotseling uit het onbewuste opduiken. (12)   
Hoeveel persoonlijkheden schuilen in iemand ?  
Of zoals Renate Dorrestein in NRC weekend ‘Het Interview’ van zaterdag 7 april opmerkte: 
‘Ja maar mijn werk heb ik nooit goed kunnen duiden. Het is een macht die zich voor een 
deel buiten jezelf bevindt’. 
 
‘Beste lezers : dan ziet het er niet goed uit de komende tijd.’ 
  
In oktober 2018 heeft Hyon Gyon een tentoonstelling in het MOA waarvan ik de 
curator ben. 
Ook in oktober 2018 heeft Hyon Gyon een tentoonstelling in het prestigieuze  
‘Parasol Unit’  Londen. 
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