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Naast kunstwerken waren 
er ook performances te zien 
en waren dj’s aanwezig, 
waardoor het een interac-
tieve gelegenheid was. En 
dat was dan ook het doel van 
deze tentoonstelling vertelt 
projectcoördinator Laura 
de Vogel aan Amigoe. “Deze 
editie hebben we de nadruk 
gelegd op openbare kunst 
zodat er een dialoog kan ont-
staan, niet alleen over kunst 
maar ook over Caya Grandi.”
 De main street werd als 
openbare ruimte gekozen 
om aandacht te geven aan 
de winkelstraat en de winke-
liers. Zo spraken de kunste-
naars met diverse winkeliers 
over de geschiedenis van de 

winkelstraat en de economi-
sche ontwikkelingen over de 
jaren heen. Voor de meeste 
kunstenaars zijn er genoeg 
punten van herkenning, de 
Caribische landen delen 
onder meer een koloniale 
achtergrond en ook op cul-
tureel gebied zijn er genoeg 
raakvlakken. Voor de meeste 
kunstenaars was het ook de 
eerste keer dat zij het eiland 
verkenden, hierdoor konden 
ze met de blik van de buiten-
staander inspiratie opdoen. 

Toerisme en economie
Dat is ook te zien aan hun 
kunstwerken. Zo komt het 

thema toerisme in diverse 
werken voor, van smeltende 
toeristen door kunstenaar 
Franz Caba (Dominicaans 
Republiek), filminstallatie 
met ‘fictieve tour’ van Cura-
çaose kunstenaar Sharelly 
Emanuelson, ‘souvenirver-
kopers’ van Averia Wright 
(Bahamas) tot ‘Segways’ 
die doen denken aan Ame-
rikaans gemak van Venezo-
laanse kunstenaar Railey 
Stiven Yance. Ook Arubaan-
se kunstenaar Velvet Ra-
mos maakt gebruik van dit 
thema in haar werk, waarbij 
ze de nadruk legt op het op-
pervlakkige van ‘plastic’ tas-

sen en shoppen. Zo wil zij de 
dialoog op gang brengen, legt 
ze uit.

Landschap en cultuur
Voor andere kunstenaars 
diende juist een bezoek aan 
Arikok en Aloe Factory als 
de muze voor hun werk. Zo 
zien we onder meer stekelige 
rondingen en natuur voorko-
men in werken van Gwlady 
Gambie (Martinique). Ook 
kunstenaar Kriston Chen 
(Trinidad & Tobago) zorgt 
voor gesprekstof door zijn 
‘Moko Jumbies’ performance 
op stelten en de teksten van 
zijn Toofprints. 

Het doel van de tentoonstel-
ling lijkt ook geslaagd; be-
zoekers gingen met elkaar in 
gesprek op diverse locaties. 
Elementen van herkenning 
werden besproken en gaven 
ook genoeg stof tot naden-
ken. De tentoonstelling is de 
komende maand nog te zien 
in mainstreet en in Ateliers 
’89.

Openbare kunst in Caya Grandi: verkenning en herkenning
Opening Expo Caribbean Linked

ORANJESTAD — Na drie 
weken lang samen onder 
één dak leven en met el-
kaar optrekken, konden 
de elf Caribische kunste-
naars afgelopen zaterdag 
eindelijk hun kunstwerk 
tentoonstellen. De expo-
sitie werd grotendeels in 
Caya Grandi tentoonge-
steld waarbij bezoekers 
gebruik konden maken 
van een plattegrond om 
de werken te bewon-
deren. Een deel van de 
kunstwerken was ook in 
Ateliers ’89 te zien.
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