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‘Burning the Midnight Tofu’, is de titel van de tentoonstelling van Hewald Jongenelis die deze 
herfst te zien is in Kunstvereniging Diepenheim. Niet zonder reden verwijst de titel van deze 
tentoonstelling naar eten. Hewald Jongenelis omschrijft zijn tentoonstelling in Kunstvereniging
Diepenheim als een verzameling ingrediënten die speciaal voor deze gelegenheid worden 
samengevoegd tot een nieuw en spannend gerecht. Sommige ingrediënten hebben jaren 
liggen rijpen in het atelier van de kunstenaar, andere zijn supervers. Er zijn bestanddelen die 
van ver komen: ze hebben hun wortels in China. Andere komen van de lokale markt. 

A ‘灼烧的午夜豆腐 (Burning the midnight tofu)’

installatie / 2008-2009

B 1 ’31 oktober 1996, 17:33 uur ’
150 x 270 cm  / d-print on bisonyl  / 1996-2009

B 2 ’31 oktober 1996, 17:10 uur’
150 x 270 cm  / d-print on bisonyl  / 1996-2009

’31 oktober 1996, 17:10 uur’ en ’31 oktober 1996, 17:33 uur’ zijn grote foto’s van de in 1996 
vlak na de geboorte overleden tweeling van de kunstenaar.

C ‘Diepenheim, 8 september 2009, 20:30 uur’
280 x 600 cm  (4 delen) / d-print op bisonyl / 2009

‘Diepenheim, 8 september 2009, 20:30 uur’ is gemaakt in het hart van Diepenheim, daar waar
het gemeentehuis een aantal jaren geleden gesloopt is, en waar nu het ‘het gat van 
Diepenheim’, prijkt. Jongenelis koos deze locatie omdat deze plek binnenkort door bebouwing
een heel ander uiterlijk zal krijgen. Hij maakte een foto waarin het avondlijke Diepenheim door
wit en rood licht zichtbaar gemaakt wordt. Tijdens de voorbereidingen bleek dat het slopen 
van het gemeentehuis en het gat dat daarna achterbleef nogal gevoelig  ligt.  
De avond van de 8e september was een windstille avond, ook in Diepenheim.

D ‘Burning the midnight tofu ‘

D 1 ‘(pink)’ 200 x 150  cm / d-print op bisonyl  / 2008

D 2 ‘(yellow)’ 200 x 150 cm / d-print op bisonyl  / 2008

D 3 ‘(green)’ 200 x 150 cm / d-print op bisonyl  / 2008
D4 ‘(white)’ 200 x 150 cm / d-print op bisonyl  / 2008



D5 ‘(blue)’ 200 x 150 cm / d-print op bisonyl  / 2008

(‘Burning the Midnight Tofu’ is de titel van een project dat Jongenelis in 2008 in China gestart 
is. Het project dank zijn naam voor een gedeelte aan de doordringende geur van een lokale 
tofu-specialiteit die ’s avonds buiten bereid wordt. De Chinese naam van dit gerecht, dat 
gemaakt wordt van gefermenteerde tofu luidt ‘bad smell tofu’.  Dit gerecht smaakt heerlijk 
maar bij de bereiding komt een weerzinwekkende geur vrij.  Jongenelis verving de olie in 
‘Burning the midnight oil’ (wat ‘doorwerken tot laat in de nacht,’ betekent) door tofu. De serie 
(green), (white), (yellow),  (pink) en (blue) maakt deel uit van dit project. De verschillend 
gekleurde overhemden die de kunstenaar draagt zijn speciaal voor dit  project door een lokale
Chinese kleermaker vervaardigd en bedoeld om zoveel mogelijk van het water vast te 
houden. 

E Editie

‘Diepenheim, 8 september 2009, 20:30 uur’
Materiaal: d-print op Hahnemüller White
Afmeting: 112  x  59 cm.
Oplage: 20

Prijs: Gedurende de tentoonstelling op intekening voor € 350,00 (incl. 6% BTW)
Ingelijst in houten Mertens lijst € 570,-

Leden van Kunstvereniging Diepenheim ontvangen 10 % korting

F Polmor  (Polyfoon Modulair Orgel)
installatie / 1999-2009

(‘Polmor’, het Polyfoon Modulair Orgel,  bestaat uit een aantal modules, kleine polyester 
kastjes, die door een groot aantal kabels met elkaar verbonden zijn.  De zes-voudige tonen 
die ‘Polmor’ produceert komen uit zes op een paal gemonteerde hoorn-luidsprekers. De zes 
tonen worden ‘gemoduleerd’ door het flakkerende licht van een aantal kaarsen dat door  zes 
sensoren wordt opgevangen.  Zonder wind geen flakkerende kaarsen, daarom maakt een 
door een ventilator aangedreven ‘windzak’ deel uit van de installatie. 
Voor deze tentoonstelling is de installatie ‘Polmor’ aangevuld met  een koppig tegen een deur
trappend kereltje. Dit mannetje, dat een poging doet de tonen van ‘Polmor’ van een ritme te 
voorzien, is de ‘orgelman’ van het Elektro-Mechanisch Orgel, kortweg: Elmor. 

G Meezenkast (J.A.P. Jongenelis  ±1983, hout) staat in de horecaruimte op de Balie, 
aan de rechterzijde voor de koffiemachine

Het vogelhuisje dat Jongenelis aan deze tentoonstelling toevoegde is gemaakt door de vader 
van de kunstenaar, die nadat zijn vader overleed de zorg voor de parkieten uit de volière van 
zijn ouderlijk huis op zich nam en zich in bredere zin met de vogel-houderij ging bezighouden.
Het vogelhuisje is bedoeld om niet meer of minder dan een meezenkast te zijn, en ziet er uit 
zoals je van een vogelhuisje zou verwachten. Maar het zijn de details die er voor zorgen dat 
er nooit een mees in dit vogelhuisje zijn nest gemaakt heeft. Sterker nog, geen enkele vogel 
heeft er ooit in gebroed. De kast heeft tijdenlang onbewoond buiten gehangen voordat de 
vader van de kunstenaar ontdekte dat de invlieg-opening te groot is. En ook dat het stokje 



onder de invlieg-opening, het overhangende dak en de onderplank die uitsteekt er de reden 
van is dat geen vogel dit huisje ooit genoeg vertrouwd heeft om er in te nestelen. 
Het vogelhuisje heeft zijn wortels in de rouw om het verlies van een dierbare en is uit liefde en
respect geboren. Het is echter in volledige onwetendheid over wat de eisen van de vogels zijn
in elkaar gezet. Van een nuttig voorwerp is het daarmee een emotioneel geladen nutteloos 
voorwerp geworden. Jongenelis heeft de tien vogelhuisjes - zijn vader was aanvankelijk zo 
tevreden over het ontwerp dat hij het in tienvoud uitvoerde - meegenomen en altijd 
gekoesterd. Later heeft hij de vogelhuisjes gebruikt in installaties en ook in een aantal 
schilderijen komt dit vogelhuisje voor.


