PERSBERICHT NR. 02/ 009
Opening tentoonstelling ARTE di nos e ta
Zondag 5 mei jongstleden heeft de Gouverneur van de Nederlandse Antillen, Mr. Jaime Saleh in
bijzijn van een groot aantal kunstenaars en genodigden, de opening verricht van de
tentoonstelling ‘ARTE di nos e ta’ in het nieuwe kantoor van de Bank van de Nederlandse
Antillen. Deze tentoonstelling is voor het publiek toegankelijk vanaf maandag 13 mei tot en met
31 mei aanstaande.
Vijftien kunstenaars uit de Nederlandse Antillen, Aruba, Trinidad & Tobago, Sto. Domingo,
Barbados en Cuba nemen deel aan deze tentoonstelling. De tentoonstelling op Curacao is een
sellectie van de werken die eind vorig jaar te zien waren in de gelijknamig tentoonstelling in
TENT.Centrum Beeldende Kunst in Rotterdam. ‘ARTE di nos e ta’ vormt de afsluiting van een
culturele overeenkomst tussen Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba die het Centrum
Beeldende Kunst in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
uitvoert.
‘ARTE di nos e ta’ toont werk van Jean Girigorie (Curaçao), Winfred Dania (Bonaire), Ras
Mosera (St. Maarten), King Lie-Kwie (Aruba), Alida Martinez (Aruba), Douglas Pérez Castro
(Cuba), Elvis López (Aruba), Osaira Muyale (Aruba), Chris Cozier (Trinidad & Tobago), Tony
Monsanto (Curaçao), Yubi Kirindongo (Curaçao), Tony Cappelán (Sto. Domingo), Glenda
Heyliger (Aruba), Annalee Davis (Barbados) en Ellen Spijkstra (Curaçao).
De sellectie van kunstwerken is gemaakt door de Arubaanse kunsthistoricus Dr. J.A. (Adi)
Martis. Hij is, samen met de Antilliaanse kunsthistoricus Drs. Jennifer Smit auteur van het boek
“ARTE Beeldende kunst van de Nederlandse Antillen & Aruba”. Dit boek is geschreven in opdracht
van het Koninklijk Instituut voor de Tropen en behandelt tweehonderd jaar beeldende kunst van
de zes Benedenwindse en Bovenwindse eilanden. Beide auteurs hebben, tijdens de opening van
de tentoonstelling in de Bank van de Nederlandse Antillen, het boek aangeboden aan
Gouverneur Mr. Jaime Saleh en hebben hiermee tevens het boek gelanceerd op de Nederlandse
Antillen.
Dr. Emsley Tromp, president van de Bank van de Nederlandse Antillen, bracht in zijn toespraak
voorafgaand aan de opening van de tentoonstelling naar voren dat de Bank met ‘ARTE di nos e
ta’ een eerste aanzet heeft gemaakt om de Antilliaanse kunstenaars naar de Bank te halen.
De tentoonstelling vormt tevens onderdeel van het bezoek dat ZKH Prins Willem Alexander en
HKH Prinses Maxima brengen aan de Bank van de Nederlandse Antillen. Zij worden rondgeleid
door Thomas Meyer zu Schlochtern, organisator van de expositie en de twee auteurs van het

boek. Aan het eind van de rondleiding krijgt het Prinselijk paar het bovengenoemde boek
aangeboden en maakt het paar kennis met de kunstenaars.
U bent allen uitgenodigd om deze tentoonstelling in de Bank aan het Simon Bolivar Plein te
bezichtigen. Openingstijden van de tentoonstelling zijn dagelijks van 8:00u tot 20:00u. Vanwege
veiligsheidvoorschriften verzoeken wij de bezoekers een identiteitsbewijs mee te nemen.
Toegang is gratis.
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