
Persbericht Museum de Fundatie 

 

 

 

KLIMAATEXPO ‘22 

i.s.m. ArtWorlds  

17 september t/m 4 december 2022 

Academiehuis Zwolle, Kasteel het Nijenhuis, Museum de Fundatie Zwolle 

 

De klimaatcrisis schreeuwt om grote veranderingen, die ons voorstellingsvermogen 

soms nog te boven gaan. We hebben de verbeeldingskracht van kunstenaars nodig 

om het onvoorstelbare in beeld te brengen. Daarom organiseren ArtWorlds en 

Museum de Fundatie KlimaatExpo ’22, vanaf 17 september te zien in het Academiehuis 

in Zwolle, Kasteel het Nijenhuis en de beeldentuin in Heino / Wijhe en Museum de 

Fundatie Zwolle.  

Hoe KlimaatExpo ’22 er straks uit gaat zien bepalen de makers; de tentoonstelling 

wordt samengesteld door open inschrijving en een anonieme selectie. Dus staat 

klimaat in jouw werk centraal? Inschrijven kan tot 15 juni.  

Net zoals bij de ZomerExpo, zijn alle hedendaagse beeldende 

kunstvormen welkom bij KlimaatExpo ’22: van schilderkunst tot 

buitenbeelden, van maquettes tot fotografie, en alles daartussenin. 

De enige voorwaarde is het thema: klimaatverandering.  

Wie kiest? 

Een grote gemêleerde jury van jong en oud: museummedewerkers, 

galeriehouders, kunstenaars, schrijvers, wetenschappers, mensen 

uit de zorg, de bouw, kappers, studenten, scholieren en vele 

anderen, maakt op basis van de ingezonden afbeeldingen (en de 

toelichting), een keuze voor de tentoonstelling.  

Verkooptentoonstelling 

De kunstwerken zijn tijdens de tentoonstellingsperiode te koop. 

Stichting ArtWorlds faciliteert en ontvangt 30% commissie per 

verkocht werk. Met deze provisie kan ArtWorlds haar projecten 

mede mogelijk maken. Museum de Fundatie is niet financieel 

betrokken bij de verkoopprocedure. 

Fundatie Future Factory 

De KlimaatExpo ’22 is onderdeel van de Future Factory, het laboratorium van Museum de Fundatie. 

Multidisciplinaire makers gaan hier op zoek naar de hartslag van de tijd. Welke thema’s bepalen de 

toekomst? Antwoorden zijn te zien in exposities zowel binnen als buiten het museum. 

EINDE PERSBERICHT  

Voor meer informatie, een museumbezoek, interview- en/of beeldverzoeken neemt u contact op met: 

Sanne van de Kraats, coördinator communicatie, Museum de Fundatie. 

s.vandekraats@museumdefundatie.nl 

0572-388143 / 06-47155332 
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