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Online en Popup

Expositie De Overkant:

Het was een drukke periode! Alle kunst goed inpakken
en op overzichtelijke wijze in het depot opnemen.
Ondertussen liepen de dagelijkse zaken (nieuwe
klanten, omwisselen van werk, verkopen,contacten
met kunstenaars, enzovoorts) gewoon door.
Nu even wennen aan de nieuwe manier van werken.

Abstract, spel van kleur, vorm en ritme

Aarzel niet contact met ons op te nemen: via mail
(info@thyade.nl) of telefonisch (06 29 175 672 = Han of
06 5247 7037 = Paul). En, voor zover nog niet gedaan,
registreer je op onze website. Aan het eind van deze
nieuwsbrief nog een keer de manier waarop je dat
doet.

Vanaf 18 maart is de expositie met het thema Abstract
te zien bij De Overkant in Ouddorp. Laat je verrassen
door een spel van kleuren, vormen en ritmes. Zoals de
dynamische schilderijen van William Malucu. Zijn ZuidAmerikaanse temperament spat van de doeken af.
Meer ingetogen zijn de abstracte schilderijen van
Lenie van den Bulk. Vaak zie je nog wel dat de
aanleiding het landschap was, maar vervolgens weet
ze daar zo haar eigen draai aan te geven.
Bij de Cor Z. de Jong zie je weer dat elementen uit de
natuur een rol spelen.

We zijn druk bezig met de opzet van de 1e Popup in
mei. Zodra we een definitieve datum en locatie weten,
zullen wij dat direct communiceren.

Expositie Ad Arma
We organiseren nog steeds exposities, maar nu
online. Op onze site zullen we regelmatig een nieuwe
expositie inrichten.
We zijn druk doende het op een speciale manier in te
richten, maar voor deze keer is het nog op de oude
manier vorm gegeven.

Behalve schilderijen zijn in De Overkant ook etsen te
zien van bijvoorbeeld Ad Arma, die graag op extreem
grote formaten werkt. En Francis Méan, die juist een
gevoelige en ingetogen sfeer uitstraalt.

Verder zeefdrukken van verschillende kunstenaars.
Waarbij ook hier blijkt hoe breed het begrip Abstract
valt in te vullen.

Ad Arma is en blijft een groot kunstenaar. Het is dan
ook volkomen terecht, dat hij een aantal jaar geleden is
verkozen tot kunstenaar van het jaar.
Wij hebben een aantal fraaie etsen van Ad in de
collectie, waarvan de meesten unica zijn!
Voor kunstliefhebbers, die van kleurrijk, groot en
intrigrerend houden.
Ga naar onze online expositie:
http://www.thyade.nl/expositie-ad-arma/

De gestileerde bladstructuren van de Engelse Lee
Crew geven een andere sfeer dan de vloeiende, maar
goed gecontroleerde dynamiek van Henk van Vessem.
Het dramatische ‘From the underworld’ van Mattie
Schilders staat in een schril contrast met het bijna
lichtgevende ‘Lever du soleil‘ (zonsopgang) van Nicole
Schaap.
Voor de openingstijden, zie:
http://deoverkantouddorp.nl/

Nieuw binnen gekomen

Tip voor de Website

Ook de afgelopen periode zijn weer de nodige nieuwe
werken binnen gekomen.

Alle kunst is op onze site te vinden. En de collectie
verandert voortdurend.
Op de website http://www.thyade.nl/collectie/ is het
makkelijk zoeken.
Door filters te gebruiken, zoals afmeting, prijs,
techniek, kunstenaar, enzovoorts vindt men al snel
wat men leuk vindt.
INLOGGEN
• Door te registreren en in te loggen krijg je meer
mogelijkheden:
• Klik rechts in de bovenste balk op Registreren
• Vul de basisgegevens in (met *)
• Zet vinkje in vakje naast Ik ben geen robot (links
onder)
• Klik op blauwe knop Registreren (rechts onder)

Fraai glaswerk van Loranto

Vaas van Loranto

Keramiek objecten van
Beppie Fránzel

Neolith objecten met een knipoog van Forchino

Je ontvangt een email.
• Klik op de link in de email
• Vul in vak onder Nieuw wachtwoord met een
wachtwoord van jouw keuze
• Zet vinkje in vakje naast Ik ben geen robot (onderin)
• Klik op Wachtwoord opnieuw instellen
• Vervolgens klikken op inloggen
• Gebruikersnaam en wachtwoord invullen en Ik ben
geen robot aanvinken.
Je komt nu op jouw Accountpagina, waar jij je
gegevens kunt aanvullen/aanpassen en je favorieten
kunt bekijken.
Je hebt nu de mogelijkheid een eigen favorietenpagina te creëren. Klik op het hartje onder de foto en
dat werk wordt eraan toegevoegd.

Mooie, kleurrijke zeefdruk van Theo Koster

En nog meer. Kijk op onze website onder Collectie en
kies als filter Datum binnenkomst na: <vul bijv. in 0112-2016>.
Dan zie je al onze laatste aanwinsten.

Ook handig is de selectie van werken, die na een
bepaalde datum zijn binnen gekomen.
Ook deze kan men dan weer aan de favorieten
toevoegen.
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