‘De taal die het oog spreekt’ expo Vanessa Paulina
Vanessa Paulina opende afgelopen vrijdag haar expositie in bijzijn van haar
familie en vrienden waaronder vele bekende Arubaanse kunstenaars. Met ‘De
taal die het oog spreekt’ maakt Paulina een statement van een kunstenaar, die
van de omkering. Paulina weet haar bezoekers op diverse manieren voor zich
te winnen. Haar professionaliteit is geen direct gevolg van haar scholing maar
van haar persoonlijkheid en culturele achtergrond. Tot eind augustus
verwelkomt Paulina de liefhebbers van de pure Caraïbische kunst.
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Surinaamse Elizabeth Samson, waar
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Cynthia
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onderzoek naar deed. Virginia is een
rebelse Arubaanse slavin die zich aan
Paulina in een droom openbaarde en
te kennen gaf dat ze bij haar hoorde.
Haar doeken zijn groot maar Virginia
torent niet alleen letterlijk boven alle
andere werken uit, maar ook hoog
boven de bezoeker. Uitdagend, bijna
provocerend, met haar mooie dure
kleren die haar zo charmant staan.
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kroon draagt. Ze lijkt te zeggen: ‘Kom
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maken. Het innerlijke kind in haar, met

Westin Aruba Art Gallery
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Tot en met eind augustus 2010
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Info: www.vanessapaulina.com
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