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Carlyn Westerink (geb. 1995  te Kampen) verbindt de vreemde realiteit met onze meedogenloze natuur 
in de vorm van gedetailleerde doch dromerige tekeningen. Ze kijkt met een bedachtzame blik naar 
de wereld. Met speurende ogen kijkt ze onder iedere stoeptegel; ‘Er is veel meer te zien onder onze 
‘waarneembare’ wereld, daar schuilt een heel universum vol onwetendheid en dat fascineert me.’ Het 
inspireert en geeft haar rust dat daar beneden pure chaos heerst in plaats van de zichtbare volledige 
controle waar wij vandaag de dag in leven. De leidraad in Carlyn haar werk is om de toeschouwer te 
laten ‘verdwalen’ in haar beeld.

In 2022 heeft Carlyn haar BA Illustration Design aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten be-
haald. Daarbij vindt ze naast het werken in opdracht, interdisciplinaire samenwerkingen aan 
gaan belangrijk. Dit varieert van workshops geven op scholen, het vormen van collectieven 
en is ze onderdeel van een voortuitstrevende galerie, waarbij het artistieke klimaat onder 
een vergrootglas wordt bekeken.

Educatie                             

2017     MBO Cibap Vakschool voor Verbeelding
             Audiovisueel / Animatie vormgeving
             - genomineerd
2022    BA ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
             Illustration Design  - genomineerd  

Publicatie 

2022    De Optimist / digitaal cultureel magazine 
               De toerist: En hij zag dat het goed was
2022    Wobby.club / magazine 
               #30 Overgrown 
2022    Yael Korse   / poster
               Ik ben Oke - theatervoorstelling 
2022    Fraterhuis   / poster 
               Fraterhuistalks 
2023    Murf/Murw / magazine 
               Fernweh & Madonna 

Residentie 

2022     To Riso or Not 
              Make x Wobby.club  / Eindhoven

Freelance 

2022      Matchlab Utrecht
               huis Illustrator - brandbook

* gevestigd in 
Kunststad NDSM 

te Amsterdam

Expositie

2022      Draw the Line || 
                 Kunstpodium T x Wobby.club 
2022      Dutch Design Week 
                 Make Eindhoven 
2022      Finals Expositie 
                 ArtEZ Hogeschool voor de kunsten Zwolle

Participatie 

2020       Larry Gall Gallery / Zwolle
                     Participant en initiator
2021       Biobased Creations x Stadsfestival Zwolle
                   Wervel Collectief   - de toekomst van steden en wijken
2021       Biobased Creations x Museum de Fundatie Zwolle
                   Wervel Collectief  - de toekomst van waardesystemen
2022       Schouwburg Odeon / Zwolle 
                   Wervel Collectief  - installatie Onze Stad 
2022       Bevrijdingsfestival / Zwolle 
                    Wervel Collectief - Vrijheidsgedicht 

Autonoom 

2021        De symbiose met de inhumane wereld 
                - essay
2022       Through Scenery 
                - beeldverhaal
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BEELDMAKER //                                                                                                           WERVEL COLLECTIEF 2021

Samen met Elea Schoon (componist) en Sarah Lucassen (voormalig stadsdichter Zwolle) 
kwamen we op een warme zomeravond met onze koppen bijeen om een collectief op te richt-
en. Het leek ons een waardevol idee om onze ‘moderne’ problemen zoals o.a. klimaatveran-
dering, de slechte huizenmarkt en de opschudding van onze normen en waarden te uiten in 
woord, beeld en muziek. Hierdoor willen we de moderne mens op een artistieke/optimistische 
manier aanspreken en tot nadenken aanzetten. Een wervel is immers deel van een geraamte 
waar de mens zijn eigen verhaal in kan vinden en zichzelf hierdoor mogelijk kan aanspreken 
op zijn of haar levenswijze. Of het dient als een Wervelwind waarbij er moderne thema’s vanuit 
een andere hoek kan worden bekeken, dat zorgt voor beweging in ons eigen hoofd. 

PARTICIPANT - INITIATOR //                                                                                 LARRY GALL GALLERY 2020

Iris Bolhuis, hoofd-initiator van Larry Gall is in 2020 een online galerie opgestart wegens ge-
brek aan aandacht voor hedendaagse - alternatieve kunst in Zwolle. Iris heeft mijn werk in 
2020 vastgelegd in beeld en tekst toen ik nog een verse tweede jaars kunststudent op ArtEZ 
was. Larry Gall bestaat uit dertien eigenzinnige Zwolse kunstenaars. Erik Schulte (mede-par-
ticipant / kunstenaar) en ik zijn in 2022 als mede-initiatoren onderdeel geworden van Larry 
Gall.    - {nu online, straks offline?/art is nice} Met Larry willen we een opschudding in het 
conservatieve Zwolle veroorzaken dat zich uiteindelijk niet alleen maar beperkt tot in onze ei-
gen stad maar ook doorzet naar de beperkte kaders van de hedendaagse kunst in Nederland. 
Kunst is ambacht met een eigen cultuur, een pure vorm van expressie en identiteit. 

ILLUSTRATOR - KUNSTENAAR //                                                                                          ZELFSTANDIG 2022

Op dit moment werk ik als zelfstandig illustrator in opdracht voor toffe bedrijven en maak 
ik o.a. beeld voor (progressieve) magazines, posters, artikelen en boeken. Eveneens ben ik 
werkzaam als digitale huis illustrator voor het software bedrijf Matchlab, hierbij maak ik voor-
namelijk iconen voor hun brandbook.

Naast het werken in opdracht ben ik een autonoom kunstenaar en vind het erg belangrijk om 
eigen onderzoeken te starten. Deze onderzoeken gaan hoofdzakelijk over materiaal en/of in-
houd. Als kunstenaar houd ik me bezig mezelf te verweven met maatschappelijke thema’s en/
of problemen die voornamelijk gericht zijn op diepzinnige concepten over de natuur. ‘Zijn we 
als mens werkelijk slimmer dan bijvoorbeeld een kever, of houdt het brein ons voor de gek door-
dat we (onbewust) antropocentrisch denken?’ 

WERKZAAMHEDEN      

contact 
info@carlynwesterink.nl

0655696557
www.carlynwesterink.nl
inst: @carlynwesterink
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/ BEELDVERHAAL             boek
   MET DWAALPLATTEGROND

Through Scenery (door het landschap) is een filo-
sofisch beeldverhaal dat de toeschouwer uitdaagt 
om te verdwalen door middel van het kijken met de 
ogen. Het boek neemt je ogen mee op avontuur en 
laat je kennis maken met onze (natuurlijke) omgev-
ing. Volgens de maker is het belangrijk dat de mod-
erne mens in gaat zien dat er zoveel meer is dan 
wat wij met het blote oog kunnen waarnemen. De 
mens kan het zich waarschijnlijk niet goed voorstel-
len maar zoveel systemen op aarde en waarschijnlijk 
ook in het heelal zijn op een intieme manier met el-
kaar verbonden. 

De aanleiding voor het maken van dit boek is om-
dat de maker zich zorgen maakt over het gedrag van 
de huidige Westerse mens. We zijn betrokken in een 
zwaar economisch systeem dat onze verbinding met 
de (wilde) natuur ontwricht. Er is weinig ruimte om 
buiten de bestaande paden te woekeren in deze ge-
controleerde samenleving.
De maker gebruikt haar tekeningen om de connectie 
tussen mens en natuur te herzien.
Kijk om je heen, beweeg door het landschap en 
verbind jezelf met de essentie van het leven op aarde.

AUTONOOM     

materiaal:
grafiet / kleurpotlood / eigen binding (koptisch)

THROUGH 
SCENERY
VIDEO //
ArtEZ Finals Zwolle 
2022

https://youtu.be/DseQVzulY74


Deel van dwaalplattegrond / onderdeel Through Scenery
grafiet           * 70x100cm



PARTICIPATIE     

In opdracht van Biobased Creations onder leiding 
van Lucas de Man en naar aanleiding van de expos-
itie Design by Nature in museum de Fundatie Zwolle, 
werd Wervel Collectief gevraagd om een beeldende 
voorstelling te maken in de programmareeksen van: 
de toekomst van steden en wijken / de toekomst van 
waardesystemen. 
Dit zijn uiteindelijk twee intrigerende beeldenreek-
sen geworden waarbij we als collectief beeld, tekst 
en muziek op een pure en diepzinnige wijze verwev-
en met elkaar. 

Na aanleiding van deze bijzondere participatie is 
ons collectief gevraagd om de beeldenreeks: de toe-
komst van steden en wijken, om te zetten in een mo-
biele installatie voor Zwolse Theaters.  
‘Onze Stad’, is een installatie dat permanent te zien 
is in Café Foyé in Odeon. Jong en oud kunnen hier 
hun zintuigen prikkelen waarbij ze wegdromen op de 
klanken en visuele belevenissen die op hen af komt. 

x BIOBASED CREATIONS           
       beeldenreeks / voorstelling / installatie

WERVEL COLLECTIEF
INFO PAGINA
// VIDEO
ZWOLLE 2022
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- installatie ‘Onze Stad’, 
Zwolse Theaters

https://www.carlynwesterink.nl/wervel-collectief


Deel van beeldenreeks: de toekomst van waardesystemen (pag3)
          grafiet                                - Wervel Collectief 2021
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LITHOGRAFIE

| de potloodschets 
‘Mycelium’. Door het 
lezen van het boek: ‘Ver-
weven leven,’ raakte ik 
in de ban van het woord 
Verweven. De directe as-
sociaties met het woord 
en het boek zette ik re-
chtstreeks op papier.

| | de tussenfase, tek-
enen op de geslepen 
steen. Nadat ik de schets 
had overgezet met rode 
aarde op de lithosteen, 
is het tijd om hem fijntjes 
in te kleuren met litho-
grafisch materiaal. 

| | | de uiteindelijke afd-
ruk. Na twee maanden 
aan de steen gewerkt 
te hebben (slijpen, tek-
enen, in de gom zetten, 
prepareren, afdrukken) 
was het eindelijk tijd om 
hem af te drukken. Een 
ontzettend spannend 
proces, alle stappen die 
ik voorheen had gezet 
werden belangrijk in één 
moment.

Lithografie (steendruk) is anderhalf jaar geleden een belangrijke professie 
voor mij geworden. Plus een belangrijk onderdeel om de maker in mij te 
stimuleren en te inspireren. 
Ten eerste neemt deze techniek alle spoed van de huidige tijdgeest bij mij 
vandaan. Het is écht de tijd nemen voor het maken van een ambachtelijk 
beeld. Het proces voor (slijpen) en na (prepareren) het tekenen op de steen 
zijn net zo belangrijk als het maken van de tekening zelf. Lithografie is een 
bijna uitgestorven techniek omdat tegenwoordig alles veel sneller en/of dig-
itaal kan worden gemaakt. Voor mij als maker vergeet de mens daarom de 
essentie van het maken van kunst of een beeld, het is een afspiegeling van 
hoe wij naar onze hedendaagse wereld kijken. 

‘Lithografie is alles behalve perfect omdat er altijd wel wat mis kan gaan in 
het slijpen, tekenen en/of prepareren. Een afspiegeling van het leven.’ 

- Favoriet lithografisch materiaal, het lithopotlood.
No5 / No7 gebruik ik veelvoudig.

- close up van litho afdruk Mycelium

MYCELIUM

LITHOGRAFIE
// WERK
ZWOLLE 2022

https://www.carlynwesterink.nl/lithography
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