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Jonathan van Doornum
‘Killing two birds with one stone’ 

Kunstvereniging Diepenheim presenteert met trots de eerste solotentoonstelling 
van Jonathan van Doornum (1987, Mariënberg). In zijn werk onderzoekt Van Doornum 

verschillende concepten van tijd, of het nu historische periodes zijn, het idee van 
‘geschiedenis’, verbeeldingen van vooruitgangsgeloof of de vluchtigheid der dingen.
Ieder tijdsconcept gaat gepaard met zijn eigen symboliek en dient als inspiratiebron 

voor Van Doornums werk. Hij combineert stijlelementen tot ruimtelijke collages, 
bewerkt industrieel materiaal als een klassieke beeldhouwer en transformeert 

dagelijkse objecten tot een nieuwe gedaante. Met dit proces verbeeldt Van Doornum 
niet alleen een idee van tijd, maar ook het gevoel ervan.

Killing two birds with one stone toont een breed spectrum aan ruimtelijk werk: 
van een serie kleinere, autonome objecten tot grootschalige sculpturen 

die reageren op de expositieruimte zelf.
 

Drawing Centre Diepenheim:

‘Botanica’ 

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

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

Jonathan van Doornum (1987, Mariënberg) 
studeerde aan ArtEZ in Zwolle. Hij heeft aan 
verschillende internationale residenties 
deelgenomen, waaronder Künstlerdorf 
Schöppingen (DE) en Wiels (BE). 
Zijn werk werd o.a. getoond bij Het Langhuis 
Zwolle (2014), Prospect and Concepts/Art 
Rotterdam (2015) en Cityscape Gallery, 
Amsterdam (2015). 
Op dit moment is Van Doornum resident aan 
de Rijksakademie. 
Hij woont en werkt in Amsterdam en Zwolle.

‘Killing two birds with one stone’  
wordt mede mogelijk gemaakt door 
Stichting Stokroos

Jonathan van Doornum • ‘Forgiveness’ • epoxy klei, inkt, verf, staal, styrofoam, tekstbord • 230 x 150 x 60 cm • 2016



Yes&No
Vijftien jaar geleden werd de wereld opgeschud door 
de aanslagen op het World Trade Center in New York. 
De traumatische en gewelddadige gebeurtenis heeft 
internationaal de focus gelegd op ‘veiligheid’ met 
terreur, onderhuidse angst en xenofobische opwellin-
gen als gevolg.
Terwijl het onderwerp veiligheid een politiek breekijzer 
is geworden voor regelgevingen en campagnevoering, 
blijkt dat het concept ‘veiligheid’ maar moeilijk te 
vangen is. Het lijkt vooral een idee te zijn, of sterker nog 
een gevoel, dat bepaald wordt door de mogelijkheid 
van onveiligheid, een continue dreiging van potentieel 
gevaar.
In het huidige tijdsbestek zien wij dit als een negatief 
gegeven, dat angst en onzekerheid veroorzaakt. 
Maar het potentiële gevaar kan ook een vorm van 
schoonheid bevatten. In zijn ‘Philosophical Inquiry’ 
(1757) beschrijft de Engelse Filosoof Edmund Burke de 
schoonheid van een vulkaanuitbarsting. Hij beschouwd 
het spektakel van een gepaste distantie, zich veilig 
voelend en tegelijkertijd bewust van de destructieve 
kracht op afstand. Deze ervaring van gedoseerde angst 
beschrijft Burke als niets minder dan subliem. 
Het verschil in de beleving van een vorm van schoonheid 
bij Burke of angst en dreiging door terreur gaat, lijkt 
hem te liggen in een vorm van een ruimtelijke afstand. 
De ruimte tussen de beschouwer en ‘het andere’, 
datgene wat geobserveerd wordt, of het nu een natuur-
verschijnsel is of de medemens.
Het is deze relatie tussen ruimtelijkheid en de notie van 
veiligheid die een centrale rol speelt in het werk van 
Lucas Lenglet. Dit vindt zijn vertaalslag in een bijzondere 
interesse in architectuur en een repertoire aan voor-
werpen die de ruimte van veiligheid afbakenen. 
Dit kunnen objecten zijn uit de collectieve ruimte, 
zoals antitankkruisen en hekken of uit een huiselijke 
omgeving zoals een schervenrand op de tuinmuur om 
mogelijke inbrekers te weren.
Het zijn objecten die de scheiding van binnen en buiten 
duidelijk maken – van mij en van de ander – en de 
wisselwerking van in- of uitsluiting tastbaar maken.

In het werk ‘Tools for rescue / Tools for hiding’ (2006) 
integreert Lenglet onderdelen uit de openbare ruimte 
in een installatie. Door het verplaatsen van de voor-
werpen in een andere context komt de nadruk (deels) 
te liggen op de esthetische kwaliteit van de objecten en 
verliezen zij hiermee hun primaire functionaliteit, lijken 
de referentie naar geweld of onveiligheid te verliezen. 
De inzet van licht en de ruimtelijke choreografie van 
beelden laten een scenografie ontstaan die de grens 
van bescherming en onveiligheid in twijfel trekt. 
De interactie van in- en uitsluiting en de vertaling naar 
een sculpturale vorm komt ook terug in het gebruik van 
bijvoorbeeld kooi-structuren. Een voorbeeld hiervoor is 
het werk ’Voliere’ (2007), tijdelijk tentoongesteld op 
Rosa-Luxemburgplatz in Berlijn. De minimalistische 
sculptuur doet dan wellicht ook dienst als volière, maar 
de positionering van het werk in de buitenlucht zorgt 

voor een ander, vervreemdend effect. Door het spel 
met de ruimte, wordt de blik van de kijker op scherp 
gezet en geconfronteerd met zijn eigen, misschien wel 
onbewuste voyeurisme. De beïnvloeding van het oog 
door ruimtelijke verandering en het sturen van de 
blikrichting is een heel ingrijpend artistiek middel. 
Het bieden van een perspectief of een horizon binnen 
een werk zorgt voor ruimtelijke oriëntatie en voor een 
gevoel van veiligheid.  Het sturen van zichtlijnen komt 
ook terug in het werk ‘Observatorium’ (2010), een 
vijftien meter hoge sculptuur en toren in het Maxima 
Park bij Utrecht. Lenglet verandert door de inzet van 
de constructie het zicht op de omgeving. 
Het uitzicht bestaat uit fragmenten die samen met de 
spiraalvormige beweging binnen de toren zorgen voor 
een zoötropische werking.

In zijn werk verweeft Lenglet de binnen- en buiten-
ruimte, veiligheid of onbehagen en de blik van 
‘de ander’ wordt terugkaatst. Met de precisie van een 
incisie, positioneert de kunstenaar zijn werk binnen 
de bestaande omgeving of architectuur. 
Het zijn deze artistieke strategieën die samenkomen in 
de solotentoonstelling Yes & No. Ter gelegenheid van 
deze tentoonstelling heeft Lenglet een aantal werken 
specifiek voor het gebouw van de kunstvereniging 
ontwikkeld.

‘Floor (Uguisubari)’ (2016) is een ruimtelijke interventie 
en geïnspireerd op een ‘nightingale’ vloer, een oud 
Japans beveiligingsmechanisme dat gebruikt wordt in 
vloeren in en rondom paleizen. De vloer piept en 
kwettert zo dat het op de zang van een Japanse 
nachtegaal lijkt.
Het gebruik van de vloer maakt onmiddellijk kenbaar, 
dat een ‘ander’ zich dichtbij bevindt en alleen de vorm 
van het geluid bepaalt of het een vriend of vijand is. 
De bezoeker kan zich ook aan zijn eigen aanwezigheid 
niet onttrekken. In het verlengde hiervan bestaat ook 
‘Fence / Cage / Space’, die drie Japanse Nachtegalen 
huisvest.
De combinatie van deze twee werken thematiseert 
nog een ander spanningsveld binnen Lenglet’s praktijk 
– de relatie cultuur en natuur.
Dit is ook terug te zien in de constellatie van drie werken 
op de bovenverdieping ‘Marfa View (Mexican Trailer)’ en 
‘Marfa View (Robert & Rosario)’ uit 2013, zijn onderdeel 
van een serie en ontstaan tijdens Lenglet’s verblijf in 
Marfa, Texas. 
Gesitueerd midden in de woestijn, houden de bewoners 
zich staande in een desolaat landschap. De werken 
geven een kijk in het huiselijke interieur en verlengen 
de blik naar de bevreemdende en desolate omgeving. 
De ontoegankelijkheid van de afgebeelde ruimte wordt 
versterkt door het werk ‘untitled (Serrated)’ (2016). 
De combinatie van de drie werken weerkaatst de 
zichtlijnen van de architectuur van de kunstvereniging 
en brengt ze samen in een plek – een deuropening.
Met Yes&No legt Lenglet de nadruk op een bijzonder 
ruimtelijk, architectonisch verschijnsel – de tussen-
ruimte. Dit kunnen gangpaden zijn, een ingang of een 
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In de Griekse mythologie ontsnapt Icarus van het 
eiland Kreta, waar hij gevangen werd gehouden, 
door zijn eigen vleugels te bouwen. Volgens de 
legende doet hij dit door twee vogels met een steen 
te doden om hun veren te ‘lenen’. 
De nieuw verworven kunst van het vliegen maakt 
Icarus roekeloos en laat hem vervolgens onontkoom-
baar ten onder gaan. Het tragische verhaal van 
Icarus is een klassiek motief geworden voor de 
gevaren van menselijke eigenschappen als ambitie, 
zelfoverschatting en de drang zichzelf te willen 
overstijgen. Het zijn de schaduwkanten van de 
vindingrijkheid om je eigen lot te verbeteren en dat 
illustreert het menselijk dilemma dat gepaard gaat 
met technische vooruitgang.
De pieken en dalen van deze menselijke ontwikkeling 
zijn een rode draad in het werk van Jonathan van 
Doornum. Het idee van verandering, oftewel groei, 
is sterk gekoppeld aan ons positieve, moderne voor-
uitgangsgeloof, aan de mogelijkheid tot verbetering 
en vernieuwing. In zijn artistieke praktijk onderzoekt 
Van Doornum deze gegevens en hoe ze zich manifes-
teren in uiteenlopende vormen van beeldtaal, 
objecten en een algehele culturele iconografie: 
hoe verbeelden wij de breuklijnen in de geschiede-
nis? Wat schuilt erachter het hoogst bereikbare punt? 
Hoe voelt vooruitgang?

Vragen die op uiteenlopende manieren hun weg in 
het werk vinden, zoals bijvoorbeeld bij een groep 
sculpturen die voortkomt uit een onderzoek naar 
naoorlogse architectuur uit de wederopbouwperiode 
(85 %, 2012 of How we could have lived if we had 
not left the path of beauty, 2014). 
Hierbij staan de extreme verschillen en wisselwerking 
tussen modernistische en gotische architecturale 
elementen centraal. Een ander voorbeeld is een 
recente groep werken waarbij het verschijnsel van
 de vluchtigheid van een rookpluim (The beauty of 
certainty, 2016) afgezet wordt tegen het concept 
van vooruitgang en de obsessie met meetbaarheid 
(My view on carbon dating in 2004, 2017). 

Op het eerste gezicht lijkt Van Doornums benadering 
formalistisch, maar in wezen zoekt hij naar de 
gevoelslading die achter deze beeldtaal schuilgaat. 
Hierbij is niet alleen het rationele concept van belang, 
maar ook hoe wij deze abstracte noties van geschie-
denis intuïtief begrijpen en er betekenis aan geven. 
Het zijn tenslotte artificiële structuren die men in een 
onophoudelijk veranderingsproces probeert te 
vangen om deze vervolgens weer terug te brengen 
naar een menselijke maat.
Deze menselijke maat meandert bij Van Doornum 
ook door zijn materiaalgebruik en de inzet van 
verschillende bewerkingsprocessen. Hij maakt in 
zijn werk met name gebruik van industrieel bouw-
materiaal en in recentere werken van epoxyklei. 

Zo bouwt Van Doornum zijn materiaal op uit 
vele lagen MDF-plaatmateriaal om het vervolgens 
op ambachtelijke en tijdrovende wijze tot beeld te 
bewerken (Transcending the ordinary, 2015) – bijna 
een technische onmogelijkheid. Of hij maakt gebruik 
van gestandaardiseerde functionele ophangsystemen 
die transformeren en zich verzelfstandigen tot 
decoratieve, sculpturale ornamenten (Household 
chores, 2017). 
In alle bewerkingen speelt het contrast met 
materialen een centrale rol, de oppervlakten of juist 
de industrieel ogende, dragende constructie. 
Hoe tegenstrijdig materiaal en proces ook mogen 
lijken, Van Doornum zet ze naar zijn hand en laat de 
sporen van de bewerking subtiel achter.
 
Killing two birds with one stone brengt voor het 
eerst bestaand en nieuw werk samen en geeft inzicht 
in de beeldtaal van de kunstenaar. 
Van Doornums werken spelen met de wisselende 
herkenbaarheid van concrete symbolen en decora-
tieve elementen of nog onbepaalde vormen. 
In ieder werk gaat een ruimtelijk gebaar schuil, of 
het nu een evenwichtsoefening is van filigrane 
constructies, de overgave aan de zwaartekracht of 
juist het ontsnappen aan de ruimte. 
Van Doornums objecten behelzen een menselijke, 
emotionele waarde – zij zuchten, balanceren en 
proberen te verdwijnen. De werken verbeelden 
een moment van transitie en verandering met 
bijbehorende ambitie, mogelijkheden en potentiële 
dilemma’s, in welke gedaante dan ook.

Alexandra Landré
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1  
My view on carbon dating 
in 2004 
2017 
epoxy klei, hengel, verf en staal 
afmetingen variabel 

2  
The gasheater 
2017
epoxy klei, staal, hout, verf, 
plastic, inkt
200 x 150 x 48 cm

3
Untitled
2013
spanplaat, staal 
120 x 110 x 100 cm 

4
Untitled
2016
epoxy klei, inkt, eikenhout, 
staal, plamuur 
170 x 230 x 40 cm 

5 
Rebuilt for eternity
2013
MDF
30 x 40 x 3 cm

6
Transcending the ordinary 
2015
MDF
40 x 60 x 9 cm 

7
Original sin
2016
MDF
40 x 7 x 6 cm 

8
The beauty of certainty 
2016
epoxy klei, inkt, staal, glas, 
tapijt
265 x 110 x 17 cm  

9
Untitled
2015
HPL-laminaat, staal
25 x 50 x 120 cm 

10
Fear of the dark
2016
epoxy klei, inkt, verf, staal 
240 x 40 x 40 cm 

11
How we could have lived 
if we had not left the path 
of beauty
2014 
spaanplaat, staal 
200 x 40 x 41 cm 

12
Forgiveness
2016
epoxy klei, inkt, verf, staal, 
piepschuim, tekstplaat 
230 x 150 x 60 cm 

13
85%
2012
spaanplaat, sierlijst, beits, 
koper 
161 x 80 x 95 cm 

14
After Manfred Pernice
2014
MDF
60 x 40 x 15 cm

15
Household chores 
2017
epoxy klei, inkt, verf, staal, 
hout
350 x 180 x 165 cm 
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