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Elf Caribische kunstenaars 
zijn sinds begin augustus 
op het eiland en volgen drie 
weken lang het Residency-
programma van Caribbean 
Linked. Ze exposeren op 25 
augustus hun kunstwer-
ken grotendeels in de Main 
Street van Oranjestad en 
ook bij Ateliers ’89. 

Volgens kunstenaar Adam 
Patterson (Barbados) werd 
hij geïnspireerd door de 
droge vlaktes en cactussen 
op het eiland. Voor hem was 
dat een groot contrast verge-
leken met Barbados. Tijdens 
zijn bezoek aan de Aloë-fa-

briek in Hato kreeg hij zijn 
inspiratie voor het kunst-
werk dat hij aanstaande 
zaterdag exposeert, aan de 
Amigoe laat hij zijn ontwerp 
zien. 
Ook kunstenaar en tekenaar 
Franz Caba (Dominicaanse 
Republiek) vindt Aruba an-
ders dan hij had verwacht. 
“Vooral de hitte is niet de-
zelfde hitte als waar ik van-
daan kom”, zegt hij lachend. 
Hij vertelt tegen de Amigoe 
dat het programma  van Ca-
ribbean Linked zijn geest 
heeft geopend voor nieuwe 
ervaringen. Voor zaterdag 
wil hij drie sculpturen ma-
ken vanuit het perspectief 
van een toerist, legt hij uit. 
De inspiratie kreeg hij toen 
de kunstenaars kennismaak-
ten met de eigenaar van La 
Moderna, die hen een uitleg 
gaf over Main Street door de 
jaren heen. 
Grafisch kunstenaar Gwla-
dys Gambie (Martinique) 
krijgt veel inspiratie van het 
stekelige landschap. “Voor 
sommigen heeft dat een aan-
vallende associatie, voor mij 
zijn ze eerder gelinked aan 

het erotische. In mijn werk 
maak ik ook vaak gebruik 
van stekelige vormen om ge-

not en ‘chills’ weer te geven.” 
Tijdens de wandeling in Par-
ke Nacional Arikok, heeft ze 
doornen staan plukken om in 
haar kunstwerk te integre-
ren. Gambie heeft een mal 

van haar heupen gemaakt 
met de doornen. Dit gaat ze 
projecteren op een scherm 
waardoor het lijkt alsof de 
heupen in beweging zijn.

Kunstenaars maken zich klaar voor expo
 Caribbean Linked

ORANJESTAD — De deel-
nemende kunstenaars 
van het Caribbean Lin-
ked-programma maken 
zich klaar voor de eind-
expositie die aanstaan-
de zaterdag gehouden 
wordt. De Amigoe sprak 
met een paar van deze 
kunstenaars over hun er-
varingen tot zover op het 
eiland en de voorberei-
dingen voor de tentoon-
stelling in Caya Grandi.
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Kunstenaar Adam Patterson brengt zijn ontwerp tot leven bij Ateliers ‘89.

Tekenaar Franz Caba bezig met zijn kunstwerk bij Ateliers 
‘89.Grafisch kunstenaar Gwladys Gambie volop bezig met haar kunstwerk voor zaterdag.
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