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Geachte heer Zuckerberg,
Onfatsoenlijk. Zo worden de borsten, billen en cherubijen van Peter Paul Rubens genoemd.
Niet door ons, wel door u.
De geschilderde blote billen en borsten van onze kunstenaar stoten u namelijk tegen de,
wel ja, borst. Wij ondervonden dat Facebook systematisch kunstwerken van onze geliefde
Peter Paul Rubens weert.
Ook al moeten we daar stiekem om lachen: uw culturele censuur maakt ons leven moeilijk.
We willen onze Vlaamse Meesters en Vlaanderen als dé uitgelezen plek om hun kunst te
ontdekken, immers graag tonen op uw platform. Omdat ook kunstminnaars Facebook
gebruiken. Omdat we kunstminnaars dankzij jullie op verschillende continenten kunnen
aanspreken.
Zouden we niet beter eens op de koffie komen? Dan bespreken we hoe we onze Vlaamse
Meesters een plek geven op uw platform. Een plek die ze verdienen.
Want, weet u, kunst verbindt, net zoals sociale media. Zat Peter Paul Rubens toentertijd op
Facebook, hij zou bijzonder veel volgers op zijn fanpagina gehad hebben.
Denkt u met ons mee hoe dat anders kan? Zodat iedereen in de wereld kan meegenieten
van de wonderbaarlijke penseelstreken van Rubens en andere Vlaamse Meesters.
We vervangen in dat geval die koffie graag door een fris Belgisch biertje.
Tot snel,
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