
 

 

 

    

 

 
 

 

All you can Art - David Bade & Tirzo Martha 

Instituto Buena Bista Curaçao komt naar Rotterdam 

 

4 juni t/m 21 augustus 2016      1e persbericht, 27 januari 2016

  

Curaçao meets Rotterdam! Het 10-jarig bestaan van Instituto Buena Bista (IBB), een 

vooropleidingsinstituut en plek voor hedendaagse kunst op Curaçao, wordt in de 

Kunsthal Rotterdam gevierd met een zomertentoonstelling én atelier voor talentvolle 

jongeren. De tentoonstelling presenteert bestaand werk en werk in ontwikkeling van de 

‘founding fathers’ van IBB, David Bade en Tirzo Martha, en van andere internationale 

kunstenaars uit de collectie van IBB. In het atelier, dat onderdeel uitmaakt van de 

tentoonstelling, krijgen dertig talentvolle jongeren twee maanden lang onderwijs en 

begeleiding door kunstenaars volgens het aloude leermodel van meester-gezel. Het 

publiek is continu getuige van de activiteiten en kan ook aan bepaalde onderdelen 

deelnemen.  
 

All you can Art, de Kunsthal als atelier 

IBB verplaatst zijn vooropleidingsinstituut komende zomer van Curaçao naar de Kunsthal 

Rotterdam. In de setting van een tentoonstelling met (hedendaagse) kunst uit Curaçao en 

uit de collectie van het Curaçaos Museum werken talentvolle jongeren aan hun portfolio en 

site-specific projecten. Gerenommeerde Nederlandse en internationale kunstenaars onder 

wie David Bade, Tirzo Martha, Maartje Korstanje, Honoré dÓ, Elspeth Diederix, Lydia 

Schouten en Ronald Cornelissen houden atelier in de Kunsthal, ontwikkelen nieuw werk, 

geven les of restaureren bestaand werk. Onderdeel van het programma zijn ‘extra 

murors’/’outgoing’ projecten, waarmee de studenten ervaring opdoen met het werken op 

specifieke locaties, evenals kunstgeschiedenis- en cultuur-beschouwingslessen en 

deelname aan het Zomercarnaval. ‘All you can Art’ is een vervolg op projecten waarin de 

Kunsthal nieuwe vormen van presentatie onderzoekt en publieksparticipatie stimuleert. 

Eerdere projecten waren ‘do it (Kunsthal Rotterdam)’ en ‘Kunsthal MaakMee’. 
 

Oproep: zin in een zomeratelier bij de Kunsthal? 

Ben jij tussen de 14 en 24 jaar oud? Heb jij ambitie om naar de kunstacademie of een 

creatieve vervolgopleiding te gaan, maar nog geen portfolio? Wil jij begeleid en getraind 

worden door gerenommeerde kunstenaars? Breng dan samen met andere artistieke 

jongeren jouw zomervakantie door in de Kunsthal! Schrijf je nu in voor de toelating op 16 

april van ‘All you can Art’ bij de Kunsthal. Ga naar www.kunsthal.nl/all-you-can-art-

summerschool voor meer informatie en het inschrijfformulier. 

 

http://www.kunsthal.nl/all-you-can-art-summerschool
http://www.kunsthal.nl/all-you-can-art-summerschool


 

 

 

 

Deelname Zomercarnaval 2016 in samenwerking met TENT Rotterdam 

Curaçao en Rotterdam kennen een belangrijke traditie in het jaarlijkse carnaval. Een van de 

opdrachten voor de jongeren is deelname aan het Rotterdamse Zomercarnaval (zaterdag 30 

juli 2016) in samenwerking met TENT Rotterdam en organisator DUCOS. In de Kunsthal 

wordt gewerkt aan een artistieke praalwagen onder leiding van beeldend kunstenaars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Buena Bista (IBB)  

Het IBB is het in 2006 opgerichte centrum voor contemporaine kunst op Curaçao, 

onder leiding van kunstenaars  David Bade (Curaçao, 1970) en Tirzo Martha 

(Curaçao, 1965). Het IBB is een vooropleidingsinstituut en een plek voor 

hedendaagse kunst, die jonge talenten van het eiland scout, hen begeleidt en 

voorbereidt op de juiste vervolgopleiding in het creatieve veld. IBB is op Curaçao 

gelokaliseerd op het terrein van de actieve psychiatrische instelling – Klinika 

Capriles – en patiënten, leerlingen, amateurs en kunstenaars begeven zich onder 

elkaar, zodat er incidenteel en gepland wordt samengewerkt. Daarnaast faciliteert 

IBB drie ‘artist in residence’ ateliers waarbij Nederlandse en internationale 

gastkunstenaars lesgeven aan de jongeren, hun eigen project uitvoeren en altijd als 

voorwaarde een werk – ontstaan op het eiland – achterlaten voor de veelzijdige 

collectie van IBB. Inmiddels zijn circa veertig alumni IBB-ers aan een 

vervolgopleiding gestart, waar zij dankzij de steun van IBB en hun sterke portfolio’s 

zijn aangenomen.  

 
 Afbeeldingen (vlnr):  t.g.v. ‘lessituatie IBB’; David Bade; ‘Headhunter’, 2015, courtesy Galerie Nouvelles Images; Tirzo Martha; 

‘Are you happy now?’ 2013; David Bade-IBB ‘Zwaan kleef aan’/’Swon hold fast’, 2014, SMAK, Gent; ‘Miss Curaçao’, tijdens 

culturele processie o.l.v. IBB artists in residence Bart Stuart en Klaar van der Lippe; 2015 

 

De tentoonstelling komt tot stand in samenwerking met:  

 

       
Instituto Buena Bista wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

           

> Voor meer persinformatie en/of fotomateriaal kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie  van de Kunsthal 
Rotterdam: Mariëtte Maaskant, t. 010-4400323 06-14437789; Sabine Parmentier, t. 010-4400321; 
communicatie@kunsthal.nl  
 Voor meer informatie over Instituto Buena Bista kijk op www.institutobuenabista.com  
> Bij publicatie graag vermelden: info 010-4400301, www.kunsthal.nl,  
openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur,  zon- en feestdagen 11.00 - 17.00 uur 
Volg de kunsthal op www.kunsthal.nl, Facebook, Twitter of Instagram 
 

http://www.institutobuenabista.com/
http://www.kunsthal.nl/

