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Beeldend kunstenaar en 
kunstschrijver Adam Pat-
terson is geboren en getogen 
op Barbados. Hij rondde zijn 
bacheloropleiding Fine Arts 
in 2017 af in Central Saint 
Martins, Londen en woont 
en werkt momenteel in Rot-
terdam. Volgens Patterson 
is zijn werk een combina-
tie van performance, video, 
sculptuur en sociaal geënga-
geerde projecten. Hij heeft 
onder meer meegedaan aan 

een tentoonstelling in Tate 
Exchange in Londen en nam 
ook deel aan Sonic Soun-
dings / Venice Trajectories, 
een kunstproject op de 57e 
Biënnale van Venetië. Daar-
naast heeft hij ook voor di-
verse kunsttijdschriften ge-
schreven zoals Fresh Milk, 
ARC Magazine en Sugarca-
ne Magazine. 

Maskers
“Ik heb laatst gewerkt aan 
het ontwerpen en maken van 
maskers en kostuums voor 
personages van toekomstige 
opvoeringen. Het idee achter 
zo’n masker of kostuum is af-
hankelijk van de karakterei-
genschappen, mythologieën 
en redenen achter elk perso-
nage”, legt hij uit.

Participatie
Naast de personages vindt 
hij het ook interessant om 
de openbare en publiekspar-
ticipatie te bestuderen om te 
kijken of deze invloed heb-
ben op de realisatie van het 
personage en zijn masker. 
Hierbij bestudeert hij vragen 
zoals ‘welke soorten associa-
ties en sociale betekenissen 
eenvoudig kunnen worden 

vastgesteld en geprojecteerd 
door zicht en interactie’ en 
‘hoe we ons omhullen met 
onze eigen perceptie van de 
ander en hoe onze blikken 
als het ware de gedaante 
van de ander kunnen veran-
deren’. 

Schrijven en kunst
“Ik schrijf soms in de hoe-
danigheid van criticus voor 
kunsttijdschriften, bij ten-
toonstellingen of ik schrijf 
culturele opinies. In mijn 
kunstpraktijk behoud ik dit 
kritische standpunt , maar 
dan wordt mijn schrijven 
vrijer voor poëzie”, vindt 
hij. Sommige van de teksten 
worden dan scripts die moe-
ten worden uitgevoerd of ook 
ondertiteling van video’s. 

Mysterieus vermogen
Volgens Patterson is het 
schrijven soms ook nodig 
als drijfveer om tot een be-
paalde manier van denken, 
maken of zien te komen in 
zijn kunstproces. “Ik denk 
dat schrijven een mysteri-
eus vermogen heeft bij het 
het maken van een illusie 
of mythe. De toevoeging 
van taal zorgt ervoor dat er 
meer in het werk voorgesteld 
wordt dan alleen wat je voor 
je ziet.” Het lezen ervan stelt 
de toeschouwer in staat om 
aan het werk deel te nemen, 
de interpretatie ervan te 
veranderen en verder te vi-

sualiseren, zo legt hij uit. “Ik 
probeer nog steeds te wer-
ken aan een grotere samen-
hang tussen het werk en het 
schrijven.”

Caribbean linked V
Patterson vertelt dat hij eer-
der heeft deelgenomen aan 
een residency-programma 

maar voor hem is het ook de 
eerste keer dat hij meedoet 
aan een programma zoals 
Caribbean Linked. “Ik kijk 
er erg naar uit om de andere 
deelnemende kunstenaars 
te ontmoeten, ik ken ze nog 
niet, maar van sommige 
ken ik hun werk. Ik kijk er 
ook naar uit om Aruba te 
ontdekken, want ik weet er 
niet echt veel van afgezien 
van wat ik heb geleerd van 
de diaspora in Nederland. 
Ik hoop door mijn mede-
kunstenaars en door Aruba 
gestimuleerd te worden om 
te creëren, richtingen op te 
gaan die ik niet zou ver-
wachten. Tevens hoop ik dat 
elke professionele en per-
soonlijke verbinding die ik 
maak tijdens het program-
ma leidt tot toekomstige 

samenwerking en ontwik-
kelingen in de regio.”

Kunstverbinding
“Ik heb niet alle andere lan-
den in de regio bezocht om 
een goed geïnformeerd oor-
deel over een verband  te ge-
ven”, zegt hij. Volgens hem 
deelt het Caribisch gebied 
vergelijkbare, maar tegelij-
kertijd zeer unieke geschie-
denis, van de eilanden maar 
ook van de verschillende 
gemeenschappen. “Ik ben er 
zeker van dat er een paar 
visuele motieven en aanwij-
zers zijn die in deze context 
gedeeld kunnen worden of 
hergebruikt.”

Mogelijkheden
“Ik denk dat het belangrijk 
is om door te gaan met het 

faciliteren van regionale ge-
sprekken zoals Caribbean 
Linked dat nu aanbiedt, om-
dat we een geschiedenis heb-
ben van onthechting tussen 
de eilanden, vooral de gren-
zen van de taal overtreffen. 
Het zou de moeite waard 
zijn om meer met elkaar te 
doen om te zien wat er uit 
dit scala van mogelijkheden 
geoogst kan worden”, aldus 
Patterson.
Patterson trapt het pro-
gramma af samen met de 
andere tien kunstenaars met 
een ‘Meet & Greet’ vanavond 
bij Ateliers ‘89 om 20.00 uur. 
De kunstenaars zijn tot en 
met 28 augustus op Aruba 
en sluiten het programma 
met een expo op 25 augustus 
in de Main Street van Oran-
jestad.

Adam Patterson: Schrijven heeft een mysterieus 
vermogen bij het creëren van illusie en mythe

In aanloop naar Caribbean Linked V

In aanloop naar Caribbean Linked (CL) interviewt 
de Amigoe een aantal deelnemende kunstenaars om 
meer te weten te komen over hun werk, inspiratie en 
hun kijk op kunst. We spreken met beeldend kunste-
naar Adam Patterson over maskers en identiteit in de 
kunstwereld.


