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PopUp uitgesteld naar eind mei
Ons plan was om in februari een Popup te
organiseren.
Dat hebben wij uitgesteld naar mei. Reden
is dat we meer tijd nodig hebben om een
geschikte locatie te vinden. Momenteel
hebben we een aantal prima opties, maar
het zal tijd kosten om alles zo optimaal
mogelijk te maken.
Natuurlijk kunt gebruik blijven maken van
onze gratis bezorgservice.
Op onze website vindt u de fraaie kunstwerken, die
wij met plezier bij u langsbrengen.
Een telefoontje, een mailtje met wat u graag thuis een
keer wilt zien, en wij bellen om een afspraak te
maken. Zo kunt u thuis direct zien of het past in uw
interieur.

Centraal staan de vrouwportretten van Annejole

Jacobs-de Jongh.
De achtergronden van de schilderijen zijn opgebouwd
uit verschillende lagen digitale beelden, teksten en
gescande originelen afkomstig uit de kunst,
geschiedenis, muziek, literatuur of hedendaagse tijd.
In haar werk laat zij zich vooral inspireren door
vrouwen. Voorbeelden zijn Mona Lisa, het meisje met
de parel, Kate Moss, Sofia Loren, Britney Spears en
Brigitte Bardot. In het schilderij van Maxima zien we
bijvoorbeeld in de achtergrond postzegels verwerkt
van alle voorgaande Nederlandse koninginnen. Met
dit werk won zij in 2009 de eerste prijs in een
landelijke wedstrijd en exposeerde zij in het CODAmuseum in Apeldoorn.

Zet alvast in uw agenda: 25 t/m 27
mei houden wij een PopUp.
We houden u op de hoogte.

Webshop
In onze webshop (www.thyade.nl/webshop/) komen
steeds weer nieuwe mooie en betaalbare
kunstobjecten bij.

Een nieuwe categorie is de trendy Artbag.
Originele boodschappentassen, gemaakt van
gerecyclede PET-flessen. Maar dan wel van een stevige
kwaliteit (draagvermogen 20 kg!) en een ritssluiting. De
tassen zijn te verkrijgen in 10 verschillende
uitvoeringen, allemaal met beroemde schilderijen. Van
Van Gogh en Rembrandt tot Degas.
Voor slechts € 9,90 een leuk en origineel cadeau!

De expositie wordt aangevuld met een selectie van
schilderijen en foto's van diverse kustenaars, waarbij
eveneens de vrouw centraal staat. Van Claus Costa in
een collagetechniek uitgevoerde Marilyn Monroe, een
realistisch en swingend vrouwfiguur van de Belgische
Christine Comyn, een dromerig vrouw van Marko
Klomp en nog veel meer.
De expositie loopt van zaterdag 3 maart en tot en met
zaterdag 5 mei 2018.
Voor openingstijden zie www.deoverkantouddorp.nl

Nieuw in de collectie
Ook de afgelopen periode hebben we bijzondere
kunstwerken in onze collectie opgenomen.
We lichten er een aantal uit:

Iconische Vrouwen In De Overkant

In de serie Als Van Gogh
heeft Erika Stanley het
schilderij Kinderdijk Als Van
Gogh gemaakt.

De nieuwe expositie in De Overkant te Ouddorp heeft
als thema "Iconische vrouwen".

Een bijzonder mooi werk van
80x80 cm.

Voor de liefhebbers van
glasobjecten: nieuwe vazen,
schalen en andere objecten
van Loranto.
Kleurrijk en prachtig vormgegeven.

Nissim Men heeft een nieuwe versie gemaakt van
Rotterdam, getiteld Rotterdam in Progress.
Progress Een
collage van de meest imposante gebouwen van
Rotterdam in een beperkte oplage. Elk Rotterdams
bedrijf zou het werk op hun locatie moeten hebben!

Een serie met bijzondere foto’s in het formaat 135x90
cm en 100x100 cm van diverse fotografen.
fotografen
Van landschappen tot vrouwfiguren. Indrukwekkende
kwaliteit!
En er is ook nieuw keramiek in onze collectie
opgenomen.

Jack Burger

Zo is er weer een nieuwe serie
potten van Anke van der Kwaak.
Kwaak
Kleurrijk en van een Japanse
verstilde schoonheid.

Anton Rijsdijk

De geabstraheerde landland
schappen van Lenie van den
Bulk zijn kleurrijk en zeer
geliefd bij onze klanten.

Ook Henk Bloks heeft weer een mooie
serie raku-gestookt
gestookt keramiek
gemaakt. Onder meer vogels en
mensobjecten.

Wilt u de laatste nieuwe kunst op onze website
vinden, ga dan naar Collectie en vul in het Filter een
datum in (bijvoorbeeld 01-12
12-2017) in het veld Datum
binnenkomst na.
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