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Nog een nachtje slapen en 
het is zover. De elf deelne-
mende kunstenaars van 
Caribbean Linked hebben 
de afgelopen drie weken op 
Aruba samengewerkt en be-
zienswaardigheden bezocht 
die als inspiratie hebben 
gediend voor hun kunst-
werk dat morgen tentoonge-
steld wordt. Een deel van de 
kunstwerken is morgen van-
af vijf uur ‘s middags in de 
Mainstreet te zien en het an-
der deel is vanaf zeven uur 
‘s avonds in Ateliers ‘89 te 
zien. Als Amigoe daar aan-
komt zijn de kunstenaars 
druk bezig met de laatste ’fi-
nishing touches’ te doen aan 
hun werk. Voor de meesten 
is het de eerste keer dat ze 
Aruba bezoeken. Inspiratie 
hebben zij uit het landschap 
maar ook uit de historische 
en economische ontwikkelin-
gen geput. Zo staat toerisme 
vanuit het perspectief van 
de kunstenaars als buiten-

staanders in menig werk 
centraal. Voor de meesten 
is het eiland een sterk con-
trast met hun eigen ideeën 
over het Caribisch gebied, 
maar zijn er tegelijkertijd 
veel punten van herkenning. 
Vooral de koloniale achter-
grond zorgt voor vergelijkin-
gen die tot inspiratie dienen. 
Van de op stelten lopende 
‘Moko Jumbies’, segways 
in de zijstraten, smeltende 
sculpturen en optredens tot 
filminstallaties; de kunste-
naars maken gebruik van 
de hele Caya Grandi om hun 
werk te laten zien. De expo 
trapt om vijf uur in de avond 
af voor de Plaza bij Aruba 
Trading Company en de 
kunstwerken zijn tot aan de 
Plaza Habibe te zien. Tussen 
zeven uur en half acht zijn 
er ook bussen om het publiek 
naar Ateliers ‘89 te brengen 
om de rest van de kunstwer-
ken te zien. Toegang tot het 
evenement is gratis.

Laatste loodjes tentoonstelling
Caribbean Linked

ORANJESTAD — Kunstenaars van het kunstpro-
gramma Caribbean Linked zijn druk in de weer met 
de laatste voorbereidingen voor hun tentoonstelling 
van morgen in de Caya Betico Croes. Amigoe ging 
langs en sprak met een paar van de kunstenaars in 
hun atelier.

Plattegrond van de kunstwerken die morgenavond te zien zijn 
in Main Street.


