Nieuwsbrief december 2013
Beste vrienden, donateurs en belangstellenden van FemArtMusem,
Het afgelopen jaar 2013 was een belangrijk jaar: FemArtMuseum realiseerde, na de eerste
presentatie naar buiten in Bonn 2008, haar eerste grote tentoonstelling. Deze kwam tot stand
binnen de door FemArtMuseum geïnitieerde drievoudige tentoonstelling in drie musea:
‘Divine Surprise!’ Het vrouwelijke in God’ door FemArtMuseum in Bijbels Museum,
Amsterdam;
‘Women for all Seasons. Het beeld van de vrouw in de oudheid’ in Allard Pierson Museum,
Amsterdam;
‘Female Power’, matriarchaat, spiritualiteit, utopie’ in Museum voor Moderne Kunst Arnhem.
Er is veel bereikt, mede dankzij uw belangstelling en giften. Met trots kijken we terug op:
• de inspirerende samenwerking met genoemde musea, en met Castrum Peregrini en
Academie Pansophia
• onze randprogrammering:
- de gratis toegankelijke zondag lezingen in het Bijbels Museum, waar een reeks
vooraanstaande kunstkenners reageerden op ‘Divine Surprise!’ vanuit de eigen
expertise
- de gratis rondleidingen en de voorlezingen van het Hooglied
- een twintigtal voorstellingen van ‘De Goede Geesten’, het derde deel van de
Oresteia (Aischylos) in Castrum Peregrini, Bijbels Museum en Allard Pierson
museum. De Oresteia werd voorafgegaan door een dansvoorstelling ‘Trividyas’ (Dans
van de drie godinnen) door Djahan Manuela Mazhari Perez - met muzikale
begeleiding van Renadi, componist en musicus
-de fototentoonstelling ‘Drifting Déjẚ Vu’ (Vind de Godin in jezelf) in Castrum Peregrini
van Gisèle Aphroditi Lubsen
- de workshops ‘The Art of Feminine Presence’ door Anki Doeleman
• onze keuze, als museum zonder muren, voor het nieuwe concept van Flexmuseum.
Zie voor reacties in de media hierover: http://www.femartmuseum.com/NL -media.htm
• veel nieuwe FemArtFans!

Plannen
We gaan door met onze doelstelling: kunst van vrouwen op te waarderen en meer zichtbaar
te maken. Echter, de drievoudige tentoonstelling was voor onze kleine vrijwilligersorganisatie
zodanig tijdrovend dat onze nieuwe plannen nog niet volledig zijn uitgewerkt. Uiteraard
zullen we u nauwgezet op de hoogte houden.
• Allereerst heeft FemArtMuseum enige jonge kunsthistorici kunnen aantrekken om
met ons mee te denken en aan nieuwe plannen vorm te geven. Binnenkort zullen zij
zich op onze website aan u voorstellen;
• Op dit moment maken we onze website geschikt om te functioneren als platform voor
de presentatie van voorbeelden van kunst van vrouwen;

•

Ons eerst volgend (tentoonstellings)project ‘Zelfportretten’ zal in een serie
tentoonstellingen gestalte krijgen. We beginnen met het naar boven halen van
interessante zelfportretten van vrouwelijke kunstenaars uit de kelders van de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Samen met andere musea onderzoeken
we de mogelijkheid van vervolgtentoonstellingen in het hele land.

Meer over deze tentoonstelling en alle andere plannen in onze volgende nieuwsbrief.
Heel veel dank voor al uw bijdragen aan de tentoonstelling ‘Divine Surprise!’
FemArtMuseum is een culturele ANBI Stichting (ANBI) zonder structureel geld. U hebt ons
geholpen ‘Divine Surprise!’ naar Nederland te halen - in een tijd dat het tij voor de kunsten
niet gunstig was. Onze hartelijke dank daarvoor.
Helaas moesten we, geheel tegen de verwachtingen in, speciale vitrines laten komen
waarvan de kosten geheel op ons tentoonstellingsbudget rustten. Dat heeft een niet in te
halen gat van € 25.000,- in de begroting geslagen. We berichtten u er al eerder over.
Meer steun is daarom hard nodig.

.
Hoe kunt u ons steunen?
• Door te doneren op: NL53 TRIO 078.15.08.975 ten name van FemArtMuseum of via
http://www.femartmuseum.com/donatie.php of klik hier iDEAL
Alle bedragen, ook kleine, zijn welkom. Op onze site vindt u de link naar info over de
huidige extra belastingvoordelen van het doneren aan een culturele ANBI:
http://www.femartmuseum.com/Nl-steun%20ons.htm
• Bij de tentoonstellingen in het Bijbels Museum en het Allard Pierson museum heeft
FemArtMuseum twee catalogi uitgegeven. Van deze hebben we nog een aantal in
voorraad. Wij bieden u:
9 De catalogus van ‘Divine Surprise!’ voor € 19,50 incl .verzendkosten
9 De catalogus van ‘Women for all seasons’ van de tentoonstelling in het Allard
Pierson Museum voor €. 9.50 incl. verzendkosten
9 Wanneer u beide koopt, betaalt u slechts € 25,00 all in!
Zie voor de wijze van bestellen:
http://www.femartmuseum.com/NL-nieuws.htm#catalogus
Catalogus van ‘Divine Surprise!’, rijk geïllustreerd met 190 afbeeldingen, is
ook zonder tentoonstelling een belangrijke informatiebron. Alle
voorwerpen uit de tentoonstelling staan er in full color in. Het boeiende
inleidende artikel is van de hand van prof. dr. Othmar Keel, theoloog en
samensteller van de tentoonstelling. Aantal pagina’s: 144.

De tentoonstelling in het Allard Pierson Museum ‘Women for all seasons.
Het beeld van de vrouw in de oudheid’ is nog steeds te bezichtigen. Des te
meer reden om deze informatieve gids (met 61 afbeeldingen) nu aan te
schaffen. Deze gids is samengesteld door conservator Geralda JurriaansHelle. Aantal pagina’s: 32.

We hopen u snel meer te kunnen berichten over onze nieuwe plannen.

Hartelijke dank voor uw steun,
Bestuur van FemArtMuseum:
Agaath Witteman, voorzitter
Nell Toemen, secretaris
Paul Mueller, penningmeester
Petra Hemelaar, communicatie&marketing
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