The Curaçao Museum / Het Curaçaosch Museum
Van Leeuwenhoekstraat z/n Mundo Nobo, Willemstad

Henkes
on Curaçao

Facebook https://www.facebook.com/Het-Curacaosch-Museum
Opening hours Tuesday to Friday 8:30 am – 4:30 pm, Saturday 10:00 am – 4:00 pm
Openingstijden dinsdag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur en zaterdag 10.00 – 16.00 uur

Instituto Buena Bista (IBB)
Mohikanenweg 8, Willemstad

25 September 2018 – 12 January 2019

IBB and Gallery Esmeralda in the grounds of Klinika Capriles. Park outside in the carpark;
the disabled can ask the security guard for permission to drive onto the premises
IBB en Gallery Esmeralda op het terrein van de Klinika Capriles; Buiten op de parkeerplaats
parkeren, indien slecht ter been bij de bewakingspost vragen om naar binnen te rijden
Website www.institutobuenabista.com
Opening hours Tuesday to Saturday 10:00 am – 5:00 pm
Openingstijden dinsdag t/m zaterdag 10.00 – 17.00 uur

Curaçao Maritime Museum / Maritiem Museum Curaçao
N. van den Brandhofstraat 1, Scharloo, Willemstad
Website www.curacaomaritime.com
Opening hours Tuesday to Saturday 9:00 am – 4:00 pm
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The Curaçao Museum / Het Curaçaosch Museum
Instituto Buena Bista (IBB)
Curaçao Maritime Museum / Maritiem Museum Curaçao
The Chapel / Kapel, Sint Elisabeth Hospital

www.dolfhenkes.com/curacao
Henkes Foundation - Cultural Heritage Agency of the Netherlands - Fundashon Plataforma Kultural

Dolf Henkes, Cactus on Curaçao, 1948, oil on canvas, 72 x 62 cm
Collection Cultural Heritage Agency of the Netherlands (foto Margareta Svensson)

Openingstijden dinsdag t/m zaterdag 9.00 – 16.00 uur Dein

THE Curaçao Museum
Instituto Buena Bista (IBB)
Curaçao Maritime Museum

Henkes
on Curaçao

Henkes
op Curaçao

25 September 2018 – 12 January 2019

25 september 2018 – 12 januari 2019

In late 1945, the Rotterdam artist Dolf Henkes boarded a ship to Curaçao.
Everything about the island would make a deep impression on him
after those dark wartime years in the Netherlands – the colours, the
light, everyday life. He took the island’s archetypal features and themes
and fashioned them into his own distinctive, modern idiom. Curaçao
conquered his heart and had a lasting influence on his work. He in turn left
clear traces of his visit on the island, including two large-scale murals, in
the chapel of the Sint Elisabeth Hospital and at Hato airport in Willemstad.

De Rotterdamse kunstenaar Dolf Henkes stapte eind 1945 op de boot
naar Curaçao. Alles op het eiland zou een diepe indruk op hem maken
na die donkere oorlogsjaren thuis – de kleuren, het licht, het leven van
alledag. De archetypische kenmerken en thema’s van het eiland wist
hij te verwerken in een heel eigen, moderne beeldtaal. Hij sloot het
eiland in zijn hart en dat zou van blijvende invloed op zijn werk zijn.
Ook heeft hij duidelijke sporen achter gelaten op het eiland waaronder
twee monumentale muurschilderingen in de kapel van het Sint Elisabeth
Hospitaal en bij het vliegveld Hato in Willemstad.

More than 30 paintings by Dolf Henkes have been brought to Curaçao from the Netherlands,

Er zijn meer dan 30 schilderijen van Dolf Henkes uit Nederland naar Curaçao gekomen, deze

and are now on view alongside artworks from Curaçaoan collections at three different locations.

zijn aangevuld met werken uit Curaçaosche collecties en te zien op drie verschillende locaties.

The Curaçao Museum is mainly showing the cultural scene in the 1950s, THE Curaçao

Het Curaçaosch Museum laat vooral de culturele scene in de jaren vijftig zien, Maritiem

Maritime Museum presents a number of harbour scenes and Instituto Buena Bista

Museum Curacao laat een aantal havenzichten zien en bij Instituto Buena Bista (IBB)

(IBB) is focusing on the human side.

staat de menselijke kant centraal.

This is a unique opportunity to get to know the work of Dolf Henkes.

Een unieke kans om kennis te maken met het werk van Dolf Henkes.

The catalogue is entitled Dolf Henkes and Curaçao and can be purchased at the participating

De bijbehorende catalogus is getiteld Dolf Henkes en Curaçao. Deze is verkrijgbaar bij de

museums or ordered from LM Publishers, www.lmpublishers.nl.

deelnemende musea en te bestellen via LM Publishers, www.lmpublishers.nl

Henkes on Curaçao was organised by the Henkes Foundation and the Cultural Heritage Agency of the

Henkes op Curaçao wordt georganiseerd door Stichting Henkes en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Netherlands in partnership with the Curaçao Museum, Instituto Buena Bista (IBB), the Curaçao Maritime

in samenwerking met Het Curaçaosch Museum, Instituto Buena Bista (IBB), Maritiem Museum Curaçao en

Museum and Fundashon Plataforma Kultural (education).

Fundashon Plataforma Kultural (educatie).

The project was made possible thanks to funding from the Mondrian Fund and the sponsorship of the Central

Het project wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds en gesponsord

Bank of Curaçao and Sint Maarten, VanEps Kunneman VanDoorne and Powerhouse Company, along with the

door Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, VanEps Kunneman VanDoorne en Powerhouse Company.

support of Museum Boijmans Van Beuningen. There is an accompanying educational programme on Curaçao

Met steun van Museum Boijmans Van Beuningen. Het educatieprogramma vindt plaats op Curaçao en

and Bonaire, which was made possible thanks in part to the support of Fonds 21.

Bonaire en wordt mede mogelijk gemaakt met steun van Fonds 21.

www.dolfhenkes.com/curacao
info@dolfhenkes.com
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