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Alex Alberto
Curaçao, 10 juni 1946 – Nederland, 5 juli 2013
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Boodschappenjongen
Leerstudent van destijds bekende fotograaf op Curaçao
Freelance fotograaf
Fotograaf dagblad Amigoe
Cineast bij de Regeringsvoorlichtingsdienst (RVD) (persfotograaf en filmen)
Freelance filmen
Eigen onderneming ‘Alex Alberto productions’

Al heel jong is Alex Alberto begonnen met werken. Als kleine jongen deed hij klusjes als
boodschappenjongen. Tijdens deze jaren kwam hij in contact met de destijds beste en
bekendste fotograaf op Curaçao. Deze had hem gestimuleerd en geholpen om fotograaf te
worden. Alex Alberto ging dan ook af en toe met hem mee tijdens opdrachten. De liefde
voor fotografie sloeg toe waardoor Alex Alberto als freelance fotograaf aan de slag ging en
vervolgens in dienst kwam als persfotograaf voor de krant ‘Amigoe’.
Ambitieus als hij was, maakte Alex Alberto zijn volgende stap en ging werken voor de RVD
(Regeringsvoorlichtingsdienst) als cineast.
Met de vergaarde kennis en ervaring, startte Alex Alberto met het freelance filmen waarna
hij vervolgens zijn eigen productieonderneming startte genaamd ‘Alex Alberto Productions’
waar hij zelf verantwoordelijk was voor het filmen en editen van het werk. Tevens had hij
ook een eigen programma op tv genaamd ‘Mozaïek’.
Gedurende zijn carrière heeft Alex Alberto mogelijkheden gehad die normaal niet zo
makkelijk te ervaren zijn in een andere functie en/of bij andere werkgevers. Zo mocht hij
mee toen voormalig Koningin Juliana alle eilanden ging bezoeken, werd hij uitgenodigd bij
voormalig Koningin Beatrix en heeft hij in diverse landen onder diverse omstandigheden
gefilmd. Belangrijkste voor Curaçao en de andere eilanden is dat hij gezorgd heeft voor het
vastleggen van veel belangrijke gebeurtenissen en derhalve ervoor gezorgd heeft dat
geschiedenis blijft leven.
Ondanks het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd, is Alex Alberto niet gestopt met
werken als cameraman, editor en regisseur. Het was zijn leven en lust. Tot aan zijn dood
heeft Alex Alberto zijn leven en tijd gewijd aan filmen en zijn hobby ‘Aviation’; iets wat hij
goed kon combineren. Gelukkig is hij net voor zijn overlijden geëerd voor al zijn prestaties.

