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Beste vriendinnen, vrienden en
belangstellenden van FemArtMuseum
Het is alweer enige tijd geleden dat u
van ons hoorde: na onze laatste
tentoonstelling ‘Divine Surprise’ zijn we
druk bezig geweest met het formeren
van een nieuw team en het bouwen
van ‘Het huis van FemArt’. Met dit
bericht nodigen we u uit tot een bezoek
aan dit huis via onze vernieuwde
website: www.femartmuseum.nl
Onze doelstelling
is ongewijzigd. FemArtMuseum stelt
zich ten doel (verborgen)
kwaliteitskunst van vrouwen, zowel uit
het heden als het verleden, te
ontsluieren en onder de aandacht te
brengen van het grote publiek. Helaas
is het nog steeds zo dat werken van
vrouwelijke kunstenaars wereldwijd
ondervertegenwoordigd zijn in de
collecties van grote musea.
Hoe gaan we te werk?
Omdat we een museum ‘zonder muren’
zijn, hebben we onze website ingericht
als huis met virtuele kamers en muren
voor al die prachtige, vaak onzichtbare
kunst. In dit huis gaan we bouwen aan
een virtueel museum voor FemArt.
Naast beelden biedt ‘Het huis van
FemArt’ ook actuele informatie, o.a.
over waar kunst van vrouwelijke
kunstenaars te zien is. Omdat we niet
van stilstand houden, nodigen we u uit
tot een dialoog: met ons, met de
kunstenaressen en met elkaar.

Virtueel is mooi
maar kunst in het echt zien heeft onze
voorkeur. Daarom organiseren we voor
u en alle andere liefhebbers van FemArt
periodiek een bezoek aan een
kunstenares in haar eigen atelier. En
dat niet alleen. Om ons doel te
bereiken, willen we ook het ‘grote werk’
blijven inzetten: een spraakmakende
expositie van topwerk van een of meer
vrouwelijke kunstenaars. Voor onze
organisatie geen gemakkelijk werk.
Toch is ons streven elke drie tot vijf
jaar die spraakmakende expositie
mogelijk te maken.
Steeds nieuwe informatie
We zouden het zeer op prijs stellen
wanneer u ons, in verband met steeds
nieuwe informatie, regelmatig een
bezoek brengt: voor informatie over de
kunstenares in de spotlights, de nieuwe
kunstenares in de virtuele kamer of aan
de virtuele muur, een opgedoken
meesteres van weleer, het laatste
nieuws op het gebied van exposities en
FemArtResearch et cetera:
www.femartmuseum.nl.
Meldt u aan voor onze nieuwsbrief:
contact@femartmuseum.nl
Wij wensen u een prettig bezoek.
En..zeg het voort!
Namens het FemArtTeam,
Agaath Witteman, voorzitter
Bestuur FemArtMuseum

Hoe?
Mailt u naar:
contact@femartmuseum.nl

Wilt u ons steunen? Word FemArtFan!
http://www.femartmuseum.nl/html/femartfan.ht
ml

