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Dear art lover,
Once every two weeks Rob Perrée discusses a work of art from the collection of Readytex Art Gallery.
Today a work ‘Okeechobee’, acrylics on canvas, 100 cm x 110 cm, 2012 by Paul Chang

Paul Chang, ‘Okeechobee’ , acrylics on canvas, 100 cm x 110 cm, 2012
Paul (Pablo) Chang has been living in Florida for over 25 years, but he was born in Suriname. What is noticeable, is that when
it comes to his work, it does not seem to matter much where he lives. As long as it's sunny and nature is at its best. Because
flora and fauna always play a leading role in his work.
‘Okeechobee’ (2012) refers to a small town in Florida that is famous for its yearly fish festival. On the canvas there are several
recognizable shapes, but the work is primarily a composition of bright color planes ‐ painted in a loose, expressionistic style ‐
which are skillfully placed alongside, behind and across from one another, and come together to form a sunny whole. In a few
places the paint is applied rather thickly, while in other spots the canvas almost shows through. That technique strengthens
the depth perception.
This artwork is quite abstract, while other paintings by Chang adhere more to reality. He does however also make paintings
that consist of a composition of squares and rectangles. Rigid squares on the canvases of the Spanish artist Miró. The bright,
cheerful colors dominate all his work.
The British artist David Hockney lived in Los Angeles for most of his life. Several years ago he returned to his native Yorkshire.
There he suddenly painted stylized, intense and thus exaggeratedly painted landscapes. As though he wanted to celebrate his
homecoming. That is what I was reminded of when I saw the latest work of Chang. Naturally they are different greats, but
intuitively they must recognize themselves in one another.
Rob Perrée
Want to take a closer, personal look at this work? That’s possible at Readytex Art Gallery, Maagdenstraat 44‐upstairs,
Paramaribo. www.readytexartgallery.com/paulchang
Rob Perrée is art historian and works as freelance writer, art critic and curator, specialized in contemporary (Afro‐) American art, African art, Surinamese
art and art using new media. His work has appeared in countless catalogues, books, magazines and newspapers. He is editor of Sranan Art Xposed, editor
in chief of Africanah.org and a member of the editing team of Pf Photo Magazine. His website: http://robperree.com.

Beste kunstliefhebber,
Om de twee weken bespreekt kunstcriticus Rob Perrée in deze rubriek een kunstwerk uit de collectie van Readytex Art
Gallery. Vandaag een werk getiteld ‘Okeechobee’, acryl op canvas, 100 cm breed x 110 cm hoog, 2012, van Paul Chang

Paul Chang, ‘Okeechobee’ , acryl op canvas, 100 cm breed x 110 cm hoog, 2012
Paul (Pablo) Chang woont al ruim 25 jaar in Florida, maar hij is geboren in Suriname. Het opmerkelijke is, dat het voor zijn
werk niet veel lijkt uit te maken waar hij woont. Als het er maar zonnig is en de natuur zich van zijn beste kant laat zien. Flora
en ook fauna spelen namelijk de hoofdrol in zijn werk.
‘Okeechobee’ (2012) verwijst naar een klein stadje in Florida dat bekend is om zijn jaarlijkse visfestival. Op het doek is een
aantal natuurlijke vormen te herkennen, maar het werk is vooral een compositie van heldere kleurvlakken ‐ geschilderd in
een losse, expressionistische stijl ‐ die op een geraffineerde manier naast, achter en tegenover elkaar zijn geplaatst en die
met elkaar een zonnig geheel vormen. Op een paar plaatsen is de verf dikker aangebracht, op andere plaatsen schijnt het
linnen haast door. Die techniek versterkt de dieptewerking.
Dit werk is redelijk abstract, andere schilderijen van Chang houden zich meer aan de werkelijkheid. Hij maakt echter ook
schilderijen die alleen bestaan uit een compositie van vierkanten en driehoeken. Strakke varianten op de doeken van de
Spaanse kunstenaar Miró. De heldere, vrolijkmakende kleuren domineren al zijn werken.
De Britse kunstenaar David Hockney woonde bijna zijn hele leven in Los Angeles. Een aantal jaren geleden keerde hij terug
naar zijn geboortestreek Yorkshire. Daar schilderde hij opeens gestileerde, hevig en dus overdreven gekleurde landschappen.
Alsof hij zijn terugkomst wilde vieren. Daar moest ik aan denken toen ik het recente werk van Chang zag. Natuurlijk zijn het
verschillende grootheden, maar gevoelsmatig moeten ze zich in elkaar herkennen.
Rob Perrée
Dit kunstwerk ‘in levende lijve’ ontmoeting? Dat kan. Bij Readytex Art Gaallery, Maagdenstraat 44 boven, Paramaribo.
www.readytexartgallery.com/paulchang
Rob Perrée is kunsthistoricus en werkt als freelance schrijver, kunstcriticus en curator, gespecialiseerd in hedendaagse (Afro‐)Amerikaanse kunst,
Afrikaanse kunst, Surinaamse kunst en kunst die gebruik maakt van nieuwe media. Zijn werk is verschenen in talloze catalogi, boeken, tijdschriften en
dagbladen. Hij is redacteur van Sranan Art Xposed, hoofdredacteur van Africanah.org en lid van het redactieteam van Pf Photo Magazine.
Zijn website: http://robperree.com.

