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ARWE Gallery is a gallery and arts center for contemporary 
autonomous art. The focus is on showing trends within contemporary 
art and connecting renowned and emerging artists with an expertise in 
photography and video. 
 
Through thematic exhibitions, publications and interactions, the ARWE 
Gallery maps out artistic diversity and cutting edge art movements. 
In this way, the gallery creates space for exciting encounters with artists 
and interested audiences. Until now the gallery represents a small 
number of artists.

 
ARWE Gallery is een galerie en kunstencentrum voor hedendaagse 
autonome kunst. De focus ligt op het tonen van trends binnen de 
hedendaagse kunst en het verbinden van gerenommeerde en 
opkomende kunstenaars met een expertise in fotografie en video. 
 
Door middel van thematische tentoonstellingen, publicaties en 
interacties brengt de ARWE Gallery artistieke diversiteit en cutting 
edge kunststromingen in kaart. 
Op deze manier creëert de galerie ruimte voor spannende ontmoetingen 
met kunstenaars en geïnteresseerd publiek. Tot nu toe vertegenwoordigt 
de galerie een klein aantal kunstenaars.
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Jaehun Park  KR (1986)
In the Netherlands, Park obtained his masters at the Royal Academy in 
The Hague. Before coming to the Netherlands, Park lived and studied 
at the Academy of Art in Seoul, a city in South Korea that in recent 
years has developed rapidly into one of the largest metropolises in the 
world. Park’s work is strongly influenced by that city’s money-based 
mentality and its mass production. 
His humorous critique is expressed in 3D animations, photographs and 
installations. Subjects he focuses on: simple construction elements, 
signage in a shopping center, advertising displays, toys, simple utensils 
and washrooms (shower stalls). In his work, he places these utensils 
in spaces related to the ritual structures  inherent in post-capitalism 
and consumerism. Thus, each object becomes a bearer of the religion 
called capitalism.

Jaehun Park KR (1986)
In Nederland behaalde Park zijn masters aan de Koninklijke Academie 
in Den Haag. Voordat hij naar Nederland kwam, woonde en studeerde 
Park aan de  Academy of Art in Seoul, een stad in Zuid-Korea die zich 
de laatste jaren snel heeft ontwikkeld tot een van de grootste 
metropolen ter wereld. Parks werk is sterk beïnvloed door de op geld 
gebaseerde mentaliteit van die stad en de massaproductie. 
Zijn humoristische kritiek uit zich in 3D animaties, foto’s en installaties. 
Onderwerpen waar hij zich op richt: eenvoudige bouwelementen, 
bewegwijzering in een winkel, winkelcentrum, reclamedisplays, speel-
goed, eenvoudige gebruiksvoorwerpen en toiletten (douchecabines).
In zijn werk plaatst hij deze gebruiksvoorwerpen in ruimtes die 
gerelateerd zijn aan de rituele structuren die inherent zijn aan post-
kapitalisme en consumentisme. Zo wordt elk voorwerp een drager van 
de religie die kapitalisme heet.

Over the last decades many people experienced the breakdown of several global systems (economic, financial, 
social, natural and health) as an inevitability. You will therefore see its consequences reflected in new works of art. 
The artists that I have selected are reacting, consciously or unconsciously, in different ways to this phenomenon. 
Such a reaction can lead to emptiness, as you can see in the works of Marcel Wesdorp , but also be rather reflective, 
as in the digitally composed photographic work of Jaehun Park. In all four artists that we would like to bring at 
UNSEEN Amsterdam, the fragility of these systems is easily felt. Like in the underground areas of Tomas Baker Feijo. 
Confinement forced him to look at his work in a different vulnerable way, which resulted in his labor-intensive 
quilting. The void left by man in the work of Richard Westerhuis  seems like a theater play where the players have left 
the stage . And where in the end all is lost except for the lights. All in all, these four artists give us a true picture of the 
enormous discomfort of our times.
 
Edwin Spek
Gallery director ARWE Gallery

ARTISTS RESUME & PRESENTATION

In the Demarcation Line, 2020, 
Digital Print on Aluminum, 100 x 150 cm

High Altar, 2020, 
Digital Print on Aluminum, 100 x 150 cm

Revolving Doors, 2020, 
HD video, 04:36 min

  

Richard Westerhuis NL (1955)
Photographer Richard Westerhuis is clearly going his own way, 
focusing his attention on humans. Although people are not visible in his 
new series This is the Poem, it’s just like in his portraits: ‘what you see 
is what you get’. Everything is produced in front of his camera and not 
afterwards with the help of a computer program. His fascination with 
light and colour is not at all different from the Dutch Masters:  in his 
work he experiments with pure light and the addition of coloured light. 
In This is the Poem, people cannot be seen. Clearly there is a scene 
that suddenly seems deserted, with the result that all the objects 
eventually disappear as well. With this you could see the fragility of 
man. First man disappears, then eventually his earthly belongings as 
well.
 

Richard Westerhuis NL (1955)
Fotograaf Richard Westerhuis gaat duidelijk zijn eigen weg, door zijn 
aandacht te richten op de mens. Hoewel mensen niet zichtbaar zijn in 
zijn nieuwe serie This is the Poem, geldt net als bij zijn portretten: ‘what 
you see is what you get’. Alles wordt voor zijn camera gemaakt en niet 
achteraf met behulp van een computerprogramma. Zijn fascinatie voor 
licht en kleur verschilt in niets van die van de Hollandse Meesters: in zijn 
werk experimenteert hij met puur licht en de toevoeging van gekleurd 
licht. In This is the Poem zijn de mensen niet te zien. Er is duidelijk 
sprake van een tafereel dat plotseling verlaten lijkt, met als gevolg dat 
uiteindelijk ook alle voorwerpen verdwijnen. Hiermee zou je de 
kwetsbaarheid van de mens kunnen zien. Eerst verdwijnt de mens, dan 
uiteindelijk ook zijn aardse bezittingen.

In de afgelopen decennia hebben veel mensen de ineenstorting van verschillende mondiale systemen (economisch, 
financieel, sociaal, natuurlijk en gezondheid) als een onvermijdelijkheid ervaren. Gevolgen daarvan zie je dan ook terug 
in de huidige tijd. De kunstenaars die ik heb geselecteerd reageren, bewust of onbewust, op verschillende manieren 
op dit fenomeen. Zo’n reactie kan leiden tot leegte, zoals te zien is in het werk van Marcel Wesdorp, maar ook eerder 
reflectief zijn, zoals in het digitaal gecomponeerde fotografische werk van Jaehun Park. Bij alle vier de kunstenaars die 
we op UNSEEN Amsterdam willen laten zien, is de kwetsbaarheid van deze systemen goed voelbaar. Zoals in de 
ondergrondse ruimtes van Tomas Baker Feijo. De opsluiting dwong hem om op een andere kwetsbare manier naar zijn 
werk te kijken, wat resulteerde in zijn arbeidsintensieve quilten. De leegte die de mens heeft achtergelaten in het werk 
van Richard Westerhuis lijkt op een theaterstuk waar de spelers het toneel hebben verlaten. En waar op het eind alles 
is verloren. Al met al geven deze vier kunstenaars ons een beeld van het enorme onbehagen van deze tijd.

Edwin Spek
Galerie directeur ARWE Gallery

KORTE BIO & PRESENTATIE

This is the Poem I Promised You #1, 2020, 
Hahnemüle Barytha Fine art paper with baklist and art glas, 112,5 x 200 cm

This is the Poem I Promised You #2, 2020, 
Hahnemüle Barytha Fine art paper with baklist and art glas, 112,5 x 200 cm



    

x7457.29/y9325.47/z226.42 -, 2012/2015, 
c- print on plexiglas with dibond, 222 X 125 cm

borderline (N 65° - W 168°) Diomede, 2020, 
c- print on plexiglas with dibond, 76 x 58cm

Marcel Wesdorp  NL (1965)
After graduating from the Willem de Kooning Academy Rotterdam, 
Wesdorp went through the advanced program in photography at the 
Academy St. Joost in Breda. Wesdorp specializes in computer 
generated animations of landscapes. Wesdorp’s landscapes are 
desolate and minimalistic. Buildings, trees, animals and people are 
absent from Wesdorp’s meticulously fictionalized world. The question 
arises whether this is a post-apocalyptic world or a world where man 
has yet to make his appearance. The perspective seems to be taken 
from a drone or satellite which, despite the emptiness, gives you the 
feeling of modern technology. His work was shown several times at 
the Stedelijk Museum Schiedam, at Museum Belvedère Heerenveen, at 
Palais de Tokyo Paris, Erasmus University Rotterdam, with gallery Helder 
in a solo presentation at KunstRAI Amsterdam, Symposion Gorinchem, 
BIG Art Capital C Amsterdam and PHK18 Rotterdam.
 

Marcel Wesdorp  NL (1965)
Na zijn afstuderen aan de Willem de Kooning Academie Rotterdam 
doorliep Wesdorp het geavanceerd programma fotografie aan de 
Academie St. Joost in Breda. Wesdorp specialiseert zich in 
computergestuurde animaties van landschappen. De landschappen 
van Wesdorp zijn desolaat en minimalistisch. Bebouwing, bomen, 
dieren en mensen ontbreken in de door Wesdorp nauwkeurig 
fictieve gecreëerde wereld. De vraag rijst of dit een post-apocalyptische 
wereld is of een wereld waar de mens zijn intrede nog moet maken. Het 
perspectief lijkt vanaf een drone of satelliet genomen waardoor je, 
ondanks de leegte, het gevoel van moderne technologie krijgt. 
Zijn werk was meerdere keren te zien in het Stedelijk Museum Schiedam, 
in Museum Belvedère Heerenveen, in Palais de Tokyo Parijs, Erasmus 
Universiteit Rotterdam, met galerie Helder in een solo presentatie op 
KunstRAI Amsterdam, Symposion Gorinchem, BIG Art Capital C 
Amsterdam en PHK18 Rotterdam.

possible environments, 4716.80 4682.31 -1649.65, 2020,
c- print on plexiglas with dibond, 127 x 96cm

Quilt #2, 2018-2020
Digital print, quilting, silkscreen, 118cm x 84 cm

Tomas Baker Feijo  PT (1995)
Came out of the Gerrit Rietveld Academy last year, majoring in 
photography and is a big fan of graffiti. At that academy he developed 
a mixed technique of photography and quilting (a craft technique for 
textiles). For the past few months, Baker Feijo was forced to stay in 
his studio by the lockdown and used this technique to design several 
quilts, which he is now showing. Each quilt is 84 x 118 cm and consists 
of three layers of fabric sewn through, one of which is printed with a 
photograph. Those photos show a descent into a subway’s technical 
storage room: a place beneath the surface of any modern city. The 
quilts are put together like a book, but can also be easily taken apart 
again. According to Baker Feijo, quilting and graffiti are related because 
of the same purpose. They are means by which solidarity with those at 
the bottom of society is expressed.

Tomas Baker Feijo PT (1995)
Kwam vorig jaar van de Gerrit Rietveld Academie, afstudeerde in 
fotografie en is een groot liefhebber van graffiti. Op die academie 
ontwikkelde hij een gemengde techniek van fotografie en quilten (een 
ambachtelijke techniek voor textiel). Baker Feijo verbleef de afgelopen 
maanden noodgedwongen in zijn atelier door de lockdown en gebruikte 
deze techniek om verschillende quilts te ontwerpen, die hij nu laat zien. 
Elke quilt is 84 x 118 cm en bestaat uit drie doorgestikte lagen stof, 
waarvan één bedrukt is met een foto. Die foto’s tonen een afdaling in 
de technische bergruimte van een metro: een plek onder het 
oppervlak van elke moderne stad. De quilts worden als een boek in 
elkaar gezet, maar kunnen ook gemakkelijk weer uit elkaar worden 
gehaald. Volgens Baker Feijo zijn quilten en graffiti verwant vanwege 
hetzelfde doel. Het zijn middelen waarmee de solidariteit met de 
mensen aan de onderkant van de samenleving tot uitdrukking wordt 
gebracht.
 

Quilt #3, 2018-2020
Digital print, quilting, silkscreen, 118cm x 84 cm

Quilt #7, 2018-2020
Digital print, quilting, silkscreen, 118cm x 84 cm

Quilt #5 2018-2020
Digital print, quilting, silkscreen, 118cm x 84 cm

Quilt #6, 2018-2020
Digital print, quilting, silkscreen, 118cm x 84 cm

Quilt #1, 2018-2020
Digital print, quilting, silkscreen, 118cm x 84 cm
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