FLEMISH NUDES
culturele vereniging

GOED GEVONDEN IS HALF GEWONNEN
help ons zoeken of steun onze zoektocht
naar een tentoonstellingsruimte in Gent
Vlaamse kunstenaars zijn door de eeuwen heen bij uitstek portretkunstenaars geweest met een
bijzondere aandacht voor de voorstelling van de vrouw. De culturele vereniging Flemish Nudes wil die
traditie in ere houden en tegelijk een lans breken voor de artiesten die de vrouw als onderwerp van
hun kunst kiezen.
Flemish Nudes is er voor alle kunstenaars van eigen bodem en schuwt geen enkele artistieke
discipline. Ook film, beeldverhaal en podiumkunsten kunnen baat vinden bij een samenwerking met de
vereniging. Flemish Nudes promoot de kunst met de vrouwelijke figuur als thema, en dit met
tentoonstellingen, workshops, lezingen en de uitgave van postkaarten.
Wij doen vandaag een oproep om Flemish Nudes een lokatie ter beschikking te stellen als introductie
of proloog naar een heus Flemish Nudes Museum, waar de vrouw in al haar facetten gehuldigd zal
worden. Heeft het gebouw waar u aan denkt of waarover u beschikt iets weg van onderstaande
halflege panden? Bel of schrijf ons snel! (het mag natuurlijk ook iets kleiner zijn…)
Onze plannen zijn gunstig voor alle betrokkenen: de eigenaar, de stad, de kunstenaars, de
kunstliefhebbers, de provincie en de Vlaamse gemeenschap. Ook vanuit educatief en pedagogisch
standpunt is het een interessant project. Dit wordt bovendien een museum waar vele toeristen
belangstelling voor zullen tonen.
We verzamelen in eerste instantie originele en authentieke kunst gaande van affiches tot
monumentale beeldhouwwerken (hedendaags en uit het verleden). We halen waardevolle en
verborgen kunstwerken uit kunstenaarsateliers, overvolle kunstdepots en archieven. In het museum
zal iedereen kennis kunnen maken met de evolutie van het vrouwelijk naakt in de Westerse kunst. Het
parcours is gestructureerd. Er horen een goed gestockeerde museumwinkel, een bibliotheek en een
fotogalerie bij.
Ideaal is de expositieruimte eenvoudig toegankelijk zonder al te grote kosten. De ruimte kan ook een
onderdeel zijn van een bestaande (tentoonstellings-)ruimte. Het accent ligt wel op een permanente
tentoonstelling.
Flemish Nudes brengt alles in kaart. En zet Vlaamse kunst op de wereldkaart!
Thierry Bonnaffé
[tevens de bezieler van de Nudes Gallery en de tweedehandse boekenmarkt op de Ajuinlei in Gent]
Flemish Nudes c.v. Ajuinlei, 12 9000 Gent

www.flemishnudes.com

Meer info? Bel Thierry op 0475/324 336 nudesgallery@scarlet.be

Sympathisant worden? Stort € 12 op bankrekening 390-0126024-76
Blijf een steun en breng een bezoek aan onze tijdelijke uitvalsbasis op de Ajuinlei.
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