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eigentijds en van indrukwekkende kwaliteit. 
De kunstwerken die zij in Buiten Westen #2 
tentoonstellen, zijn zeer divers: er zijn schilderijen, 
tekeningen, installaties, digitale media en 
videokunst. In hun werk manifesteert vakman-
schap zich in meerdere gedaanten.

Met verfijnde technieken en een uitgedacht 
kleurenpalet hebben de kunstenaars zich 
meester gemaakt van hun medium. Na het 
jarenlang perfectioneren van haar technische 
vaardigheid zijn de superrealistische houtskool-
tekeningen van Rakshita Bhargava niet te 
onderscheiden van een foto. Met de honderden 
uren die zij aan elke tekening besteedt, brengt 
zij een eerbetoon aan de personen die centraal 
staan in haar werk: moedige individuen die 
bewust afwijken van de norm. Het werk van 
Jochem van den Wijngaard vindt zijn basis in 
de klassieke schilderkunst. Met een analytische 
aanpak, een scherp oog voor vlakverdeling en 
een bijzonder fijne toets, combineert hij verschil-
lende stijlelementen uit het brede spectrum van 
de kunstgeschiedenis.

Kunst kan als geen ander medium betekenis 
geven aan de tijd waarin wij leven en de wereld 
om ons heen. In de tentoonstelling zien we hoe 
de kunstenaars bezig zijn met sociale hiërarchie, 
technologische ontwikkelingen en digitale 
realiteit. Kamile� Č esnavič iū te� schildert 
vreemde figuren in benarde situaties. Haar 

De jaarlijkse tentoonstelling Buiten Westen 
toont werk van startende, veelbelovende 
kunstenaars afkomstig van academies in het 
oosten van Nederland. De tentoonstelling heeft 
tot doel om de kwaliteit van jong talent uit 
Oost-Nederland zichtbaar te maken voor een 
breed publiek. De tweede editie vindt plaats in 
het prachtige hoofdgebouw van Kunstvereniging 
Diepenheim en is te bezoeken van 29 februari 
tot en met 1 juni 2020.

Buiten Westen #2 presenteert werk van: 
Rakshita Bhargava (IN, 1997)
Jochem van den Wijngaard (NL, 1996)
Kamile� Č esnavič iū te� (LT, 1996)
Tessa Langeveld (NL, 1996)
Swaeny Nina Kersaan (NL, 1995)
Tom van Veen (NL, 1995)
Henry Byrne (GB, 1985)
Hedwich Rooks (NL, 1995)

De kunstenaars zijn opgeleid aan de kunst-
academies ArtEZ hogeschool voor de kunsten 
in Arnhem en Enschede, en Academie Minerva 
en het Frank Mohr Instituut in Groningen. 
Zij hebben hier onlangs een bachelor- of master-
opleiding autonome beeldende kunsten 
afgerond, of zij staan aan de vooravond van 
hun afstuderen. 

De acht kunstenaars zijn geselecteerd vanwege 
hun overtuigende persoonlijke stijl. Hun werk is 
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afstudeerwerk please poke the bear bestaat 
uit een serie schilderijen met daarop gele 
mannetjes als symbolische voorstellingen van 
vastgestelde structuren in de samenleving. 
Tessa Langeveld creëert stillevens met 
alledaagse objecten in een digitale omgeving, 
en plaatst deze vervolgens weer terug in de 
realiteit van alledag. Het resultaat is een fysieke 
installatie met het Droste-effect. Speciaal voor 
de tentoonstelling ontwikkelt Swaeny Nina 
Kersaan een kunstmatig intelligente chatbot 
(samenvoeging van chat en robot). De kunste-
naar staat zelf model voor de digitale entiteit, 
die zich voedt met informatie van de bezoekers. 
De omvang van de woordenschat wordt vervol-
gens bepaald door de interacties op de tentoon-
stellingslocatie.

Onder de kunstenaars bestaat een gedeelde 
interesse in onzichtbare systemen en de 
betekenissen die hiermee samenhangen. 
Tom van Veen schildert de jeugd van tegen-
woordig. Hij is geïnteresseerd in de status-
symbolen waarmee jongeren zich onderscheiden 
en laat zien dat broederschap de culturele 
diversiteit overstijgt. Het werk van schilder 
Henry Byrne heeft een tijdloos karakter. 
Door het gebruik van uitgesneden vormen, 
schaduwen en silhouetten creëert hij de illusie 
van een compositie. Door de speelse omgang 
met tijd en ruimte, bevindt zijn werk zich ergens 
tussen schilderkunst en sculptuur. 
Hedwich Rooks is gefascineerd door de 
wereld van onze zintuigen. Vanuit een artistieke 
zoektocht rondom synesthesie, het neuro-
logische verschijnsel waarbij een zintuiglijke 
ervaring ongewild ook een of meerdere andere 
zintuiglijke indrukken oproept, integreert zij in 

haar sculpturale werk multi-sensorische prikkels 
die de waarneming van de bezoeker stimuleren.

We gaan nog veel van deze talentvolle 
kunstenaars horen, tot ver buiten het oosten!

Hélène Webers
Initiatiefnemer Buiten Westen en curator 
Buiten Westen #2

Buiten Westen #2

Buiten Westen presents work by promising young artists 

from art schools in the east of the Netherlands. The annual 

exhibition aims to highlight the quality of young talent from 

east Netherlands, and make it accessible to a wide 

audience. The second edition will be held in the beautiful 

main building of Kunstvereniging Diepenheim and is on 

display from 29 February to 1 June 2020.

Buiten Westen #2 presents work by: 

Rakshita Bhargava (IN, 1997)

Jochem van den Wijngaard (NL, 1996)

Kamile� Č esnavič iū te� (LT, 1996)

Tessa Langeveld (NL, 1996)

Swaeny Nina Kersaan (NL, 1995)

Tom van Veen (NL, 1995)

Henry Byrne (GB, 1985)

Hedwich Rooks (NL, 1995)

The artists have recently graduated, or will soon be 

graduating, from the BA and MA autonomous visual arts 

programmes of the art academies ArtEZ Institute of 

the Arts in Arnhem and Enschede, Minerva Academy, 

and the Frank Mohr Institute in Groningen. 

The eight artists were selected on the grounds of their 

distinctive personal style. All create work of an extremely 

high quality that engages with contemporary themes. 

Buiten Westen #2 presents an exceptionally diverse range 

of work, from paintings, drawings, installations, to digital 

media and video art. Craftsmanship is clearly and 

abundantly present in each artist’s work.

Employing refined techniques and a well-chosen colour 

palette, the artists are masters in their medium. 

Having perfected her technical skills over many years, 

Rakshita Bhargava’s hyper-realistic charcoal drawings 

are indistinguishable from a photo. The hundreds of hours 

she invests in each drawing is her way of paying tribute to 

the people who are central to her work: courageous 

individuals who chose to defy social norms. The work of 

Jochem van den Wijngaard is based on classical 

painting. With his analytical approach, sharp eye for 

organising the picture plane and agile brushwork, he 

unifies a diversity of stylistic elements drawn from the 

spectrum of art history.

As a medium, art is unique in its capacity to give meaning 

to the times, and the world, we live in. The exhibition shows 

how the artists tackle themes such as social hierarchy, 

technological developments and digital reality. 

Kamile� Č esnavič iū te�  paints odd figures who find themsel-

ves in challenging situations. Her graduation work please 

poke the bear consists of a series of paintings that feature 

yellow males as symbolic representations of established 

societal structures. Tessa Langeveld creates still lifes by 

placing mundane objects in a digital environment, which she 

then reintroduces into everyday reality. The result is a physical 

installation that produces the ‘Droste effect’, otherwise 

known as mise-en-abyme. Especially for the exhibition, 

Swaeny Nina Kersaan is developing an artificial intelligent 

chatbot (a fusion of chat and robot). The artist modelled the 

digital entity, which feeds on information from the visitors, on 

herself. The size of the vocabulary is determined by the 

interactions at the exhibition venue. 

The artists share an interest in invisible systems and their 

associated meanings. Tom van Veen paints today’s youth. 

He is fascinated by the status symbols that set young people 

apart and shows that community transcends cultural 

diversity. The work of painter Henry Byrne resonates with 

timelessness. He creates the illusion of a composition by 

using cut out shapes, shadows and silhouettes. With his 

playful handling of time and space, Byrne’s work occupies a 

place somewhere between painting and sculpture. 

Hedwich Rooks is intrigued by the world of our senses. 

Drawing on her artistic research into synaesthesia, the 

neurological phenomenon in which a sensory experience 

unintentionally evokes one or more other sensory 

impressions, she integrates multi-sensory stimuli that 

stimulate the visitor’s perception, into her sculptural work.

We’re going to hear a lot more from these promising artists, 

far beyond the east!

Hélène Webers

Founder Buiten Westen and curator Buiten Westen #2
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Rakshita Bhargava

IN, 1997
Academie Minerva (2020)

5
Draw me like one of your American boys
houtskool op papier, 2019
6
Malti and Savita
video still, 2020
7
Malti and Savita
houtskool op papier, 2020

I grew up in India, a country where looks matter, and art 

is generally appreciated superficially. Because of my 

background, my work is heavily influenced by technology, 

skill and what people commonly consider beautiful. 

People are a great source of inspiration for me. I am 

fascinated by stereotypes and prejudices, which has led 

me to focus primarily on individuals with an exceptional 

story.

Currently, I am immersing myself in the Indian caste system: 

an age-old hierarchical structure that divides people into 

different groups. Each caste has its own customs and 

habits that people strictly adhere to. Malti and Savita, 

the mother and daughter in the exhibition, are part of 

a series in which I highlight individuals who challenge 

the system. By portraying them, I highlight their situation 

and show how they transcend social norms.

5

Ik ben opgegroeid in India, een land waar 
uiterlijk belangrijk is en kunst over het algemeen 
oppervlakkig gewaardeerd wordt. Vanwege 
mijn achtergrond is mijn werk sterk beïnvloed 
door techniek, vaardigheid en wat men over het 
algemeen als mooi beschouwt. Mensen zijn 
voor mij een grote inspiratiebron. Vanuit mijn 
fascinatie voor stereotypen en vooroordelen richt 
ik mij vooral op individuen met een bijzonder 
verhaal.

Momenteel verdiep ik mij in het Indiase kasten-
stelsel: een eeuwenoud hiërarchisch systeem 
dat mensen onderverdeelt in verschillende 
groepen. Elke kaste heeft haar eigen gebruiken 
en gewoonten waaraan men strikt vasthoudt. 
Malti en Savita, de moeder en dochter in 
de tentoonstelling, zijn onderdeel van een serie 
waarbij ik individuen vastleg die met het systeem 
breken. Door ze te portretteren, belicht ik hun 
situatie en laat ik zien hoe ze de norm ontstijgen. 
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Henry Byrne

Mijn schilderijen hebben een tijdloos karakter. 
Er is geen hiërarchie tussen het heden en het 
verleden. Ze zijn gerelateerd aan elkaar, waarbij 
een van de twee overheerst in onze waarneming. 
Hetzelfde geldt voor de voor- en achtergrond 
van een schilderij. Ik laat de compositie ontstaan 
door materialen, uitsneden en silhouetten over 
elkaar heen te plaatsen. Elke laag van het 
schilderij heeft zijn eigen tijdsbepaling. Met het 
uiteindelijke schilderij beoog ik verschillende 
tijdsmomenten tegelijkertijd te verbeelden.

De werken in de tentoonstelling gaan over tijd. 
Netflix and chill, episode 3 is een representatie 
van herinneringen, vergroot door het gebruik 
van schaduweffecten. Big Cut herhaalt verschil-
lende variaties van dezelfde vorm, waarbij de 
compositie letterlijk de ruimte intreedt. Scratch 
bestaat uit gekleurd papier en ultraviolet glas. 
De kleurintensiteit van het roze neemt af op de 
plek waar het licht valt. Het verloop van de tijd 
bepaalt het beeld.

GB, 1985
Frank Mohr Instituut (2019)

9
Netflix and chill, episode 3
olieverf op doek, 2020
10
Big Cut
detail, 2019
11
Scratch
papier en uv (ultraviolet glas), 2019

My paintings are investigations in visualising memory and 

the present simultaneously. There is no hierarchy between 

the past and the present. I see them as being related with 

each other, one always higher in our perception. The same 

goes for a painting’s foreground and background. 

By layering material and cut-outs on top of each other I aim 

to show these different moments in time.

Each of the works in the exhibition is about time. 

Netflix and chill, episode 3 illustrates a time-dialogue, 

intensified through the use of shadow effects. Big Cut 

shows multiple forms of the same image being repeated 

in the exhibition space. Scratch consists of coloured 

paper and ultraviolet glass. The colour intensity of the pink 

decreases at the place where light falls, conveying the 

passage of time.

9
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Kamile� Č esnavič iū te� 

Met vreemde figuren, grote kleurvlakken en 
in het oog springende lijnen vragen mijn 
schilderijen om de aandacht van de kijker. 
Aandacht voor de wereld om ons heen, de 
samenleving waarin wij leven en het fundament 
waarop deze gebaseerd is. De details in het 
werk nodigen de kijker uit om dichterbij te 
komen, verder te kijken en zelf keuzes te maken. 

Ik ben een groot voorstander van directe 
democratie: de bestuursvorm waarbij burgers 
zelf direct invloed uitoefenen op het wetgevings-
proces, zonder tussenkomst van een volks-
vertegenwoordiging. Mijn schilderijen zijn 
representaties, overdenkingen en suggesties 
voor een andere samenleving. Ik moedig de 
kijker aan om na te denken over zijn of haar 
wensen, mogelijkheden en impact. De voorzet is 
gedaan, de rest is aan jou als kijker.

LT, 1996
Academie Minerva (2019)

13
Candyman uit de serie Please poke the bear
acryl op doek, 2019
14
detail For the children
acryl op doek, 2020 
15
detail For the children
acryl op doek, 2020 

With odd figures, large areas of colour and bold lines, 

my paintings demand the viewer’s attention. Attention for 

the world around us, the society in which we live and the 

fundament on which it is based. The details in the work 

invite the viewer to come nearer, look more closely, and 

make their own decisions.

I am a strong advocate of direct democracy: the form 

of government in which citizens themselves directly 

influence the legislative process, without the intervention 

of a parliament. My paintings are representations, 

reflections on, and suggestions for a different society. 

I encourage the viewer to think about what he or she 

wants, and his or her possibilities and impact. The basis 

has been laid and the rest is up to you, as the viewer.
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Swaeny Nina Kersaan 

Siri, Alexa, Amazon Echo, Google Assistant 
en Cortana: (chat)bots zijn aan een duidelijke 
opmars bezig. De software die aan deze bots 
ten grondslag ligt, is ontworpen om te 
communiceren met mensen. Het is verleidelijk 
om ons te identificeren met technologie en we 
zijn geneigd om ons te spiegelen aan de ideeën, 
emoties en lichamen van de bots. Maar deze 
digitale gesprekspartners zijn een kunstmatig 
algoritme en allesbehalve menselijk.

De bot in de tentoonstelling verbetert zichzelf 
voortdurend door te leren van de vragen en 
antwoorden die door de bezoekers aangereikt 
worden. Het reageert op basis van kennis 
(database) die op dat moment beschikbaar is. 
Het vrouwelijke lichaam, een computer 
gegenereerd beeld, is een proxy: een kunst-
matige representatie van de maker. De ultieme 
vraag is: wat is de rol van herkenbaarheid, 
identificatie en anonimiteit binnen virtuele 
ruimtes en datatechnologie?

NL, 1995
ArtEZ/bear Arnhem (2019)

17
Being Monitored
digitale afbeelding, 2019
18
No Name
digitale afbeelding, 2019
19
Selfie 2
digitale afbeelding, 2019

Siri, Alexa, Amazon Echo, Google Assistant and Cortana: 

(chat)bots are clearly on the rise. The software that enables 

these bots is designed to communicate with people. It is 

tempting to identify with technology, and we tend to mirror 

the bots’ ideas, emotions and bodies. But these digital 

interlocutors are an artificial algorithm and anything but 

human.

The bot in the exhibition constantly improves itself by 

learning from the questions and answers provided by 

visitors. It responds on the basis of the knowledge 

(database) that is currently available. The female body, 

a computer generated image, is a proxy: an artificial 

representation of the maker. The ultimate question is: 

what is the role of recognizability, identification and 

anonymity within virtual spaces and data technology?

17
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Tessa Langeveld 

Mijn werk bestaat uit stillevens die de echtheid 
en werkelijkheid van beelden, die wij denken 
te kennen, bevragen. De stillevens bestaan 
uit huiselijke voorwerpen zoals matrassen, 
dekbedden en lampen. Vanuit een 3D-soft-
wareprogramma modelleer ik van het voorwerp 
een digitale versie. Het medium van de digitale 
versie kan variëren van een geanimeerd beeld 
van een voorwerp tot een gescande potlood-
tekening van datzelfde voorwerp. De individuele 
elementen komen langzaam uit elkaar voort, 
en een kleine nuance ontketent een nieuwe 
verschijningsvorm. Omdat er altijd een volgende 
bewerking is, zijn de mogelijkheden oneindig en 
is mijn werk continu in beweging. 

In de installatie I Can’t Feel, My Legs komen 
de voorwerpen in verschillende verschijnings-
vormen fysiek samen. Het resultaat is een 
simulacrum van een stilleven: een representatie 
zonder origineel. 

NL, 1996
ArtEZ/AKI Enschede (2020)

21
I Can’t Feel, My Legs
video still, 2020
22
I Can’t Feel, My Legs
video still, 2020
23
I Can’t Feel, My Legs
video still, 2020

My work consists of still lifes that question the authenticity 

and reality of images that we think we know. The still lifes 

consist of domestic objects such as mattresses, duvets 

and lamps. I create a digital version of the object using 

a 3D software programme. The medium of the digital 

version can vary from an animated image of an object to 

a scanned pencil drawing of the same object. Individual 

elements gradually duplicate themselves in a seemingly 

endless repetitious sequence, and every minor nuance 

unleashes a new version. Because the cycle has no end, 

the possibilities are infinite, and my work is continually 

changing.

In the installation I Can’t Feel, My Legs, the objects are 

brought together physically in various guises. The result 

is a simulacrum of a still life: a representation without an 

original.

21
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Hedwich Rooks 

Synesthesie is de vermenging van zintuigen 
waarbij een waarneming door één zintuig ook 
direct een extra waarneming opwekt, meestal 
door een ander zintuig. De ervaringen ontstaan 
willekeurig in het brein en zijn individueel 
verschillend. Primitieve zintuiglijke ervaringen 
zijn niet in staat zich van elkaar los te koppelen 
en uiten zich als één geheel, wat de basis vormt 
voor dit neurologische fenomeen. 

Er zijn ruim 100 vormen van synesthesie, en 
woorden komen te kort om zulke ervaringen 
te beschrijven. Met mijn werk onderzoek ik 
nieuwe combinatievormen van synesthesie 
vanuit het medium waarbij woorden secundair 
zijn: de kunst. Door materialen veelvuldig te 
bewerken en hergebruiken, ontstaan er nieuwe 
lagen met (visuele) informatie. In de fysieke 
installatie breng ik verschillende objecten samen 
die de grenzen oprekken van ons begrip van 
synesthesie. 

NL, 1995
Academie Minerva (2020)

25
Synesthesia
gedicht, 2019
26
detail Intangible Loophole
gemengde media, 2020
26
detail Intangible Loophole
gemengde media, 2020
27
Inflatable 23 (i.s.m. Linda van Huffelen)
gemengde media, 2020

Synaesthesia is a neurological condition in which the brain 

processes data in the form of several senses at once. 

The experiences arise randomly in the brain and differ 

from person to person. Primitive sensory experiences are 

inseparably interlinked and express themselves as a whole, 

which forms the basis for this neurological phenomenon.

There are more than 100 forms of synaesthesia, and such 

experiences cannot be described in words. With my work 

I investigate new combinations of synaesthesia using the 

medium in which words are secondary: art. By repeatedly 

processing and reusing materials, new layers of (visual) 

information are created. In the physical installation I bring 

together various objects that extend the boundaries of our 

understanding of synaesthesia.

25
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Tom van Veen 

Als schilder ben ik gefascineerd door de 
identiteit van (transnationale) jeugdculturen en 
de visuele uitingen die hiermee samenhangen. 
Samenhorigheid overstijgt landsgrenzen en 
afkomst. Welke symboliek accentueert het 
gevoel van broederschap? Hoe zien vrijheid, 
verdraagzaamheid en verdriet er tegenwoordig 
uit?

De schilderijen Ice, ice baby en 3x Potential far 
right or left flags symboliseren hoogopgelopen 
spanningen in een gemeenschap. De jongeren 
komen hun plek opeisen in de maatschappij. 
Het trainingsjack wordt een uniform, al wat 
voorhanden is een wapen en een willekeurig 
symbool hun vlag. De symboliek van extreme 
groeperingen als extreemlinks of extreemrechts 
zijn inwisselbaar en berusten op een mythe. 
Jeugdculturen zijn vaak onderworpen aan 
vooroordelen. Het 8.6 monument en het tapijt 
borduren voort op de tegenstrijdigheden die 
hiermee gepaard gaan.

NL, 1995
ArtEZ/AKI Enschede (2019)

29
Ice, ice baby en 3x Potential far right or left flags
olieverf op doek, 2019
30
Youth
marmer, 2018
31
Zonder titel (Macklin)
olieverf op doek, 2019

As a painter I am fascinated by the identity of (trans-

national) youth cultures and the visual expressions that 

go with this. Community transcends national borders and 

descent. What kind of symbolism magnifies the feeling 

of brotherhood? What do freedom, tolerance and sorrow 

look like today?

The paintings Ice, ice baby and 3x Potential far right or left 

flags symbolize the tensions within a community. The young 

men come to claim their place in society. The training jacket 

becomes a uniform, whatever comes to hand serves as 

a weapon, a random symbol is their flag. The symbolism 

of extremist groups such as the far left or the far right are 

interchangeable and are based on a myth. Youth cultures 

often encounter prejudice. The 8.6 monument and the 

carpet expand on the contradictions that are associated 

with this.

29
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Jochem van den Wijngaard 

Als schilder ben ik geïnteresseerd in de indeling 
van het beeldvlak en het onderlinge verband 
tussen de samenstellende elementen van een 
schilderij. Elke actie op het doek zegt zowel iets 
over de vorm als de inhoud van het beeld. 
Elke toets verf is een drager van informatie. 

De twee schilderijen die in de tentoonstelling 
te zien zijn, heb ik onlangs gemaakt tijdens een 
werkperiode in New York. Ik ben op zoek 
gegaan naar de betekenis van de individuele 
informatiedragers waaruit een beeld is 
opgebouwd. Voor de representatie op doek 
heb ik mij laten inspireren door uiteenlopende 
stromingen in de kunstgeschiedenis. In hoeverre 
zijn de individuele informatiedragers autonoom, 
of is onze waarneming altijd afhankelijk van 
context? 

NL, 1996
Frank Mohr Instituut (2020)

33
Objects in the Mirror
olieverf op doek, 2019
34
Polderliefde
olieverf op doek, 2020
35
Magic Fish
olieverf op doek, 2019

As a painter, I am interested in the organisation of the 

picture plane and the inter-relationship between the 

constituent elements of a painting. Every action on the 

canvas says something about both the form and the 

content of the image. Each brushstroke is a carrier of 

information.

I made the two paintings that can be seen in the exhibition 

recently, while on a working period in New York. I started 

looking for the meaning of the individual information 

carriers that make up an image. I drew inspiration for the 

representation on canvas from different movements in art 

history. To what extent are the individual information 

carriers autonomous, or is our perception always 

context-dependent?

33
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