Stadsopdrachten

Avantia Damberg
Opdracht 1:

		
		

Ga eens kijken in de wachtkamer bij Kranchi (42 Roodeweg), daar hangt een Map of
Curaçao, ook gemaakt door Damberg. Schrijf de verschillen en overeenkomsten op met
de Curaçaokaart bij Blue Bay.

Hortence Brouwn
Opdracht 2:

		
Opdracht 3:

		
		
		
		

In de tuin van Het Curaçaosch Museum (Van Leeuwenhoekstraat z/n) staan werken van
Brouwn. Kun je ze vinden? Wat stellen ze voor?
De Big Mama’s van Hortence Brouwn vind je terug in de stad, o.a. op de binnenplaats
van Kura Hulanda (Klipstraat), bij het Riffort (Gouverneur van Slobbeweg) en bij de bar
van Avila Beach Hotel (Penstraat 130).
Maak een foto van zo’n beeld en schrijf de overeenkomsten en verschillen op met het
beeld bij Blue Bay.

Ellen Spijkstra
Opdracht 4:

		
		

In de MCB-bank bij Rooi Catootje op de Schottegatweg Oost hangt een groot kunstwerk
van Spijkstra naast de lift, genaamd Gateway to a Gateway. Beschrijf dit kunstwerk en
verklaar de titel.

Omar Sling

In het kader van de viering van het honderdjarig
bestaan heeft de directie van de Maduro & Curiel’s
bank (MCB) besloten om het voor de bank gelegen
Plaza Jojo Correa op te vrolijken met een kunstwerk,
dat mensen zo leuk zouden vinden dat zij met het
beeld op de achtergrond een selfie zouden willen
maken.
Opdracht 5: Maak een selfie met dit beeld.

Brigitte Wawoe
Opdracht 6:

		

Op het terrein van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (Simon Bolivar Plein 1)
staat een grote steen met een zittende bronzen figuur. Wie wordt hier uitgebeeld?
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Yubi Kirindongo
Opdracht 7:

Bezoek het atelier van Yubi Kirindongo (Kaya Reis 390).
Zie zijn site: <https://yubikirindongo.org/museum/>
Bedenk zelf een manier waarop je kunt laten zien dat je hier was.

Marlies Schoenmakers

Opdracht 8:		 Ga naar het Renaissance hotel bij het Riffort (Baden Powellweg 1). Loop het hotel

		 binnen. Wat heeft Schoenmakers boven de receptie gemaakt? Wat voor titel zou je
		 het geven?

Giovanni Abath

Opdracht 9:		 Ga naar het Brionplein, daar staat het kunstwerk ‘Historia den Moveshon’, dat door het

		 Nederlands koninklijk paar op de dag voor het vieren van de ‘Dia di Bandera’ (Dag van
		 de Vlag) op het Brionplein werd onthuld.
Hier links zie je een aantal onderdelen
van dit beeld. Teken schetsmatig hoe
de constructie van Abath eruit ziet.

Abath maakt elk jaar kerstdecoraties
en heeft kunstwerken gemaakt op
diverse rotondes op het eiland. Heb je
onderstaand beeld wel eens gezien?
Waar staat het?

Bernadetta van Eps

Opdracht 10:		 Glaswerk van deze kunstenares vind je o.a. bij Restaurant de Heeren (Zuikertuintjeweg),

		 in de MCB bank (Plaza Jojo Correa) en bij Optica Kywi (Fokkerweg 44). Ga naar een van
		 deze plekken toe en beschrijf wat je ziet.

Herman van Bergen

Ga naar Landhuis Bloemhof (Santa Rosaweg) en bezoek de Kathedraal van Doornen,
		
ontworpen en gemaakt door Van Bergen. Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk wat je ziet.
Opdracht 12: Is er een tentoonstelling in het landhuis? Wat is dat voor tentoonstelling? Maak een foto
		
van een kunstwerk dat je wel zou willen hebben.
Opdracht 11:
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