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De kunstenaars komen on-
der meer uit Mexico, Do-
minicaanse Republiek, Tri-
nidad en Tobago, Curaçao, 
Martinique, Barbados, de 
Bahamas en Venezuela. Van 
lokale bodem doet de Aru-
baanse kunstenaar Velvet 
Zoe Ramos mee aan het pro-
gramma. De elf kunstenaars 
zijn van 6 tot en met 28 au-
gustus op Aruba. Tijdens de-
ze drie weken zijn er naast 
het Residency-programma 
en de kunstexpositie in 
Oranjestad ook activiteiten 
opengesteld voor het publiek 
om kennis te maken met de 
kunstenaars en hun wer-
ken, de zogenaamde ‘Black 
box Nightly Artist talks’. Dit 
programma wordt georga-
niseerd door Ateliers ’89, in 
samenwerking met het ARC 

Magazine van Holly Bynoe 
en het Fresh Milk kunst-
platform van Barbados. 

Publieke kunst
Met deze editie wil de or-
ganisatie het concept van 
verbinding dit jaar een stap 
verder brengen en de focus 
leggen op publieke kunst 
en de betrokkenheid van de 
gemeenschap. “Door de ar-
tiesten uit te nodigen hun 
kunstwerken en uitvoerin-
gen in de hoofdstraat te ex-
poseren, kan hedendaagse 
kunst geïntegreerd raken in 
het dagelijks leven”, legt de 
directeur van Ateliers ’89, 
Elvis Lopez, desgevraagd 
aan de Amigoe uit. Ook pro-
jectcoördinator Laura de Vo-
gel vindt het een goed idee 
om de bevolking meer te 
betrekken bij de kunstwe-
reld. “Door culturele uitwis-
selingen en ontmoetingen 
te creëren, zowel binnen als 
buiten een galerijomgeving, 
helpt het om de mythe van 

hedendaagse kunst te ver-
drijven als ontoegankelijk. 
Zo kunnen we de kloof tus-
sen kunst en de samenleving 
overbruggen. We hopen dat 
deze aanpak leidt tot meer 
interesse in de praktijken 
van kunstenaars en een 
rijke dialoog uitlokt met de 
bevolking”, zegt ze.

Culturele samenhang
Het zorgt ook voor nieuwe 
perspectieven als kunste-
naar, vindt ze. “Als kunste-
naar merk je door de uitwis-
seling van ideeën en gedach-
ten over hedendaagse kunst 
dat het een directe impact 
heeft op je werk.” De Vogel 
spreekt uit ervaring, ze deed 
mee aan de vorige editie van 
Caribbean Linked als con-
ceptuele kunstenaar en is 
dit jaar coördinator van het 
programma. De organisatie 
gaat de eerste dagen samen 
met de kunstenaars op pad 
om ze het eiland te laten 
zien. Volgens Lopez hadden 

ze bij de vorige edities niet 
helemaal door hoeveel effect 
de rondleidingen op de kun-
stenaars hadden. Zo sprak 
men zijn verbazing uit over 
de droge vlaktes en woeste 
rotsachtige gebieden in Ari-
kok, die sterk contrasteer-
den met het beeld van witte 
stranden en palmbomen, zo 
legt hij uit. De culturele sa-
menhang tussen de eilanden 
zorgt voor herkenning, maar 
tegelijkertijd zorgen de ver-
schillen ervoor dat men met 
andere ogen naar zijn omge-
ving en werk kijkt. 

Kunstenaars
De uitgenodigde kunste-
naars zijn Irvin Aguilar 
(Mexico/Aruba), Franz Caba 
(Dominicaanse Republiek), 
Kriston Chen (Trinidad en 
Tobago), Sharelly Emanu-
elson (Curaçao), Gwladys 
Gambie (Martinique), Adam 
Patterson (Barbados), Raily 
Stiven Yance (Venezuela), 
Averia Wright (Bahamas) 

en Velvet Zoe Ramos (Aru-
ba). Naast deze kunstenaars 
is er ook een schrijver op 
locatie, historicus en onaf-
hankelijke curator Marina 
Reyes Franco (Puerto Rico) 
die tijdens de drie weken 
verslag gaat doen op de 
website van Caribbean Lin-
ked www.caribbeanlinked.
com. Samenwerkende lokale 
kunstenaars zijn Laura de 
Vogel (Aruba) en Katherine 
Kennedy (Barbados). 
Daarnaast zijn er ook twee 
curatoren uitgenodigd: Alex 
Martínez Suárez, onafhan-
kelijke curator en museogra-
fie-coördinator van het Mu-
seo Fernando Peña Defilló 
van Santo Domingo, Domini-
caanse Republiek en Miguel 
A. Lopez, co-directeur en 
hoofdcurator bij TEOR/éTi-
ca in San José, Costa Rica. 
De Amigoe gaat in aanloop 
naar Caribbean Linked de 
komende weken interviews 
houden met een paar van 
deze kunstenaars.

Kunstverbinding tussen 
Caribische eilanden

5e editie Caribbean Linked met oog voor publieke kunst

ORANJESTAD — Elf op-
komende kunstenaars 
van verschillende Caribi-
sche eilanden, verblijven 
in augustus drie weken 
op Aruba als onderdeel 
van het ‘Caribbean Lin-
ked Residency’ program-
ma. De bedoeling is op-
komende kunstenaars 
kennis te laten maken 
met andere jonge opko-
mende artiesten, zodat 
nieuwe regionale samen-
werkingsverbanden en 
cultureel begrip tot stand 
komen. Anders dan de 
voorgaande edities richt 
het programma zich op 
publieke kunst en expo-
seren de kunstenaars als 
afsluiting op 25 augus-
tus in de Main Street van 
Oranjestad.

Het werk van kunstenaar Gwaldys Gamble (Martinique) dient dit jaar als logo voor Caribbean Linked.

Op stap TCH is een project 
waarin Nederlandse en 
Caribische wetenschap-
pers, deskundigen in 
cultureel erfgoed als-
mede betrokken (semi)
overheidsdiensten sa-
menwerken. Historicus 
Gert Oostindie werkt 

aan de onderzoeks-
vraag, samen met erf-
goeddeskundige Luc 
Alofs, Valika Smeulders 
en Rose Mary Allen. 
Ook UoC-decaan van 
de Algemene Faculteit 
Liesbeth Echteld is bij 
het project betrokken. 

Het team bestudeert 
hoe documentatie over 
en reflectie op erfgoed 
kan bijdragen aan het 
ontwikkelen van inclu-
sieve gemeenschappen. 
Het onderzoek is breed 
en richt zich ook op ge-
bouwen, geschiedenis, 
muziek, dans en litera-
tuur.

Het project wordt ge-
subsidieerd door de Ne-
derlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO).

WILLEMSTAD — Het 
team van Traveling 
Caribbean Heritage 
(TCH) is bezig met 
de onderzoeksvraag: 
wat betekent het om 
Arubaan, Bonairiaan 
of Curaçaoënaar te 
zijn? Het TCH-team 
is uitgebreid met his-
toricus Margo Groe-
newoud en cultureel 
antropoloog Angela 
Roe, die beiden werk-
zaam zijn bij de Uni-
versity of Curaçao 
(UoC).

Onderzoeksteam TCH 
uitgebreid

WILLEMSTAD — Het Cu-
raçaose postbedrijf Cpost 
International nv heeft een 
nieuwe postzegelserie ont-
huld, genaamd Lighthouses. 
De onthulling was dinsdag 
bij het Maritiem Museum 
in Scharloo. De serie bestaat 
uit zes postzegels, met op 
elk een vuurtoren afgebeeld: 

de California Lighthouse op 
Aruba, de Feu de Marigot op 
St. Martin, de vuurtorens op 
Klein Curaçao en Noordpunt 
op Curaçao, de vuurtorens 
bij Fort Oranje en bij Seru 
Bentana op Bonaire. De 
postzegelserie is ontworpen 
door Girigorio ‘Papy’ Adri-
ana.

Postzegelserie 
‘Lighthouses’ met Aruba

Vijf van de zes postzegels uit de serie.
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Jaren geleden, toen toeris-
memarketing kennelijk nog 
nattevingerwerk was, kreeg 
Ven Eman geld van de Aru-
baanse regering om zijn uit 
de hand gelopen hobby te 
financieren. En dus konden 
hij en zijn zoon Trevor ja-
renlang gaan dragracen in 
de VS met een auto met een 
grote Aruba-sticker erop. In 
al die jaren heeft niemand 
zich afgevraagd of het echt 
zin heeft geld te stoppen 
in promotie van ons toeris-
tisch product in een lagere, 
nauwelijks tot niet op TV 
uitgezonden divisie van 
een autosport die een mar-
ketingsegment bedient die 
voor het grootste deel hoog-
stens een cruise kan beta-
len die misschien een dagje 
ons eiland aandoet. Maar 
voor hetzelfde geld klets 
ik uit mijn nek en leverde 
het Team Aruba al die jaren 
wel degelijk een meetbare 
bijdrage aan ons toerisme 
en was het niet gewoon een 
leuke gunst aan de broer 
van twee premiers. 

Voorheen gaf Ahata een bij-
drage aan het Team Aruba 
en vanaf 2011 was het ATA. 
Elk jaar een ton. Dat stopt 

dit jaar, en wel vanwege 
hetzelfde nepotisme waar-
door jarenlang promogeld 
naar deze dure hobby bleef 
gaan. In een uitgebreid 
persbericht waste ATA 
haar handen schoon en gaf 
aan dat het besluit om te 
stoppen bij minister van 
Toerisme Dangui Oduber, 
die kort daarvoor te ken-
nen gaf dat geld geven aan 
Team Aruba ‘niet in zijn 
visie past’. Natuurlijk kon 
hij het niet laten om heel 
duidelijk te maken dat hij 
vooral de familie Eman een 
hak wilde zetten. Vergeet 
niet, het gaat hier om de-
zelfde minister diens vader 
de enige reden is geweest 
waarom hij überhaupt een 
politieke carrière heeft. 
Diezelfde vader die nu ook 
een commissariaat heeft 
gescoord bij de voormalige 
werkgever van de minister, 
gekregen overigens van een 
collega-minister die zijn 
vrouw, daarna ex, meerdere 
commissariaten heeft toe-
gespeeld. Dezelfde minister 

die in de Staten bijval kreeg 
voor dit besluit van de voor-
malige directeur van Lotto 
Pa Deporte die tot 2009 zijn 
broer stelselmatig bevoor-
deelde met allerlei contrac-
ten. En dan heb ik het niet 
eens over die andere minis-
ter die zijn halve directe 
familie in dienst heeft ge-
nomen. Het is de pot die de 
ketel verwijt tot in de vier-
de macht. Er waren genoeg 
andere, niet door partijpoli-
tiek gemotiveerde redenen 
om aan te geven dat het 
wel genoeg is geweest met 
het sponsoren van de uit 
de hand gelopen peperdure 
hobby van een enkeling. Re-
denen die de gepolariseerde 
politieke onderbuik van ons 
eiland verder met rust zou-
den hebben gelaten. Maar 
kennelijk kan men het ge-
woon nog steeds niet laten 
om die onderbuik te aaien 
door op de meest lompe ma-
nier te schoppen. En daar-
bij vergeet men dat juist 
daar waar zij schoppen ook 
hun eigen zere plek ligt.

Dure hobby
Den Cayente

Ariën Rasmijn (1975) 
is freelance journalist. 
Naast zijn publicaties in 
de Amigoe en diverse an-
dere media schrijft hij in 
deze column regelmatig 
over nieuws en politiek 
op Aruba. Hij stelt reac-
ties op prijs via: dencay-
ente@gmail.com

CULTUUR 
Young Artists Concert
Aruba Symphony Festival
Cas di Cultura
Vr 20.00 uur

Schubert in one musical island
Aruba Symphony Festival
Cas di Cultura
Za 20.00 uur

Mendelssohn Violin Concerto in E 
Minor Op.64
Aruba Symphony Orchestra
Cas di Cultura
Zo 20.00 uur

Music Production Workshop
Emotions Nightclub
Za + zo 10.00 - 17.00 uur

Wardami
Fundraising concert
Jonathan Croes & friends
Freewinds
Za 20.00 uur

MAATSCHAPPELIJK
Healthy Sunday
Botica di Servicio
Caya Punta Brabo 
Zo 10.00 - 16.00 uur

Pop-up Event: Building Entrepre-
neurs
Good 4 the Neighbourhood
Plaza Daniel Leo
Za 10.00 - 16.00 uur

EVENEMENT
Experience San Nicolas
Staycation
Dowtown
Za 09.00 - 13.00 uur

Bario Fest #BanSavaneta
Centro di bario Savaneta
Zo 11.00 - 18.00 uur

SPORT

Full Moon SUP Yoga
Vela Aruba

Vr  19.30 - 20.30 uur
Vr 20.45 pm - 21.45 uur

Roughwalk #6
Start bezoekerscentrum Arikok
Zo 06.00 uur 

In-House competition
Crossfit A297
Za 09.45 uur

Salsa Bootcamp
Aruba Dance Studios
Za 18.00 - 21.00 uur

STAPPEN
Presidente Summer Street Con-
cert
Weststraat
Za 21.00 - 04.00 uur

Ontspanning, sporten, uitgaan, dansen, evenementen en andere tips 
tijdens dit weekend. Ook een activiteit aanmelden? Stuur een e-mail 
naar arubaredactie@amigoe.com.

WILLEMSTAD — 
Apostolisch nuntius 
Fortunatus Nwachuk-
wu doet in de komende 
dagen Aruba en Bonaire 
aan. Dinsdag landde 
hij op Curaçao. Op de 
luchthaven werden de 
nuntius en zijn delega-
tie ontvangen door bis-
schop Luis Secco, ver-
schillende lokale pries-
ters en een groep kin-
deren die hem met bal-
lonnen en muziek op het 
eiland verwelkomden. 
De nuntius is de regio-
nale vertegenwoordiger 
van het Vaticaan voor 
een gebied waar ook het 
Bisdom Willemstad on-
der valt. Nwachukwu 
is vandaag aanwezig 
bij de viering van de 
feestdag van de Heilige 
Anna, de patroonheilige 
van Curaçao.

Nuntius op Curaçao aangekomen
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