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‘Killing two birds with one stone’ ––  Jonathan van Doornum
‘Botanica’
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Lentetentoonstellingen 
Zaterdag 18 maart t/m maandag 5 juni 2017

Solotentoonstelling  KUNSTVERENIGING

‘Killing two birds with one stone’
Curator: Alexandra Landré

Kunstvereniging Diepenheim presenteert met trots de eerste solotentoon-
stelling van Jonathan van Doornum (1987, Mariënberg). In zijn werk onder-
zoekt Van Doornum verschillende concepten van tijd; of het nu historische 
periodes zijn, het idee van ‘geschiedenis’, verbeeldingen van vooruitgangs-
geloof of de vluchtigheid der dingen.

Ieder tijdsconcept gaat gepaard met zijn eigen symboliek en dient als inspi-
ratiebron voor Van Doornum’s werk. Hij combineert stijlelementen tot ruim-
telijke collages, bewerkt industrieel materiaal als een klassieke beeldhou-
wer en transformeert dagelijkse objecten tot een nieuwe gedaante. Door dit 
proces verbeeldt Van Doornum niet alleen een idee van tijd, maar ook het 
gevoel ervan.
Zijn beelden refereren aan bekende vormen en tegelijkertijd lijken zij een 
eigen leven te lijden – ze ontsnappen, zuchten en veranderen in een nieuwe 
gedaante. Het is de combinatie van materiaal, de ruimtelijke geste van de 
sculpturen zelf en de abstracte beeldtaal, waarmee van Doornum een be-
roep doet op de empathie van de kijker.

Killing two birds with one stone toont een breed spectrum aan ruimtelijk 
werken – van een serie kleinere, autonome objecten tot grootschalige sculp-
turen die reageren op de expositieruimte zelf.

Opening: zaterdag 18 maart 2017 • 15.00 uur
KUNSTVERENIGING DIEPENHEIM
Grotestraat 17 • 7478 AA  Diepenheim • T (0547) 352 143
DRAWING CENTRE DIEPENHEIM
Kuimgaarden 1 • 7478 AN  Diepenheim • T (0547) 352 828
info@kunstvereniging.nl • www.kunstvereniging.nl
Openingstijden • t/m 31 maart wo t/m zo van 12.00 tot 16.00 uur, 
1 april t/m 31 oktober wo t/m zo van 11.00 tot 17.00 uur
1e paasdag gesloten; open op 1e en 2e pinksterdag

Groepstentoonstelling  DRAWING CENTRE

‘Botanica’
Curator: Nanette Kraaikamp

Kunstenaars
Emmy Bergsma –– Hommarus W. Brusche –– Nikki van Es –– 
Arja Hop & Peter Svenson –– Jolanda Schouten –– 
Charlotte Schrameijer –– Sigrid van Woudenberg

‘Botanica’ zou kunnen verwijzen naar een plek waar enkel nog het plan-
tenleven aanwezig is op een andere planeet of over duizend jaar op onze 
aarde. De titel kan echter ook verwijzen naar het verzamelen, categoriseren, 
observeren en beschrijven van planten. In de voorjaarstentoonstelling staat 
een dergelijke gevarieerde blik op de natuur, of meer specifiek flora centraal. 

De natuur is door de eeuwen heen in de beeldende kunst altijd een veelvoor-
komend thema geweest. In tekeningen was het onderwerp flora zichtbaar in 
plantenvormen als decoratief patroon, in het weergeven van planten voor 
wetenschappelijke doeleinden in botanische tekeningen, of als symbool 
voor abstracte concepten. 
In Botanica laten acht kunstenaars hedendaagse dimensies en interpreta-
ties van het plantenleven zien, formeel van micro- tot macroperspectief, en 
inhoudelijk van metafoor voor de cyclus van het leven tot studieobject voor 
de ontrafeling van de fotosynthese.

Sigrid van Woudenberg • ‘Off Base’
siberisch krijt op papier • 118 x 150 cm • 2016

Jolanda Schouten • ‘19 5 2016’
aquarel op Thais bamboepapier, plakband • 240 x 240 cm 
2016

Jonathan van Doornum • ‘Forgiveness’
epoxy klei, inkt, verf, staal, styrofoam, tekstbord •

230 x 150 x 60 cm • 2016


