Uitnodiging voor de expositie van
Grafisch Collectief Thoets
Opening zondag 14 mei om 16:00
Beste genodigde,
Het Grafisch Atelier Alkmaar nodigt u uit voor de expositie van Grafisch Collectief Thoets. U bent van harte
welkom op de opening op zondag 14 mei vanaf 16:00 uur. Van 12 mei t/m 20 juni is de tentoonstelling te zien.
Grafisch Collectief Thoets is een groep van zes beeldend kunstenaars die gezamenlijk een grafische werkplaats
delen aan de Nassaukade 321 te Amsterdam. Het collectief bestaande uit Jan Baas, Ina Brekelmans, Edwin
Emmens, Melissa Halley, Ellen Huijsmans en Steven Toes is opgericht in 1980.
Als één van de weinige grafische werkplaatsen die er zijn, bestaat Thoets geheel zonder subsidie. Dit wordt
mede mogelijk gemaakt door donateurs. Donateurs die 50,- euro (of meer) per jaar doneren, ontvangen ieder
jaar de donateursprent. Deze speciale Thoets-uitgave wordt in een beperkte oplage gedrukt, speciaal ontworpen voor de donateurs. We maken deze prent gezamenlijk. Soms een uitgave/leporello met alle leden maar
meestal in tweetallen. Deze prenten, in een beperkte oplage, zijn een unieke weerslag van samenwerking en
inspiratie. Donateurs zijn elk jaar te gast tijdens de Open Dag waar de jaarlijkse prent wordt gepresenteerd.
De poort van Thoets aan de Nassaukade leidt onder de huizen aan de Nassaukade door naar de werkplaats,
bestaande uit de drukkerij, natte cel en verschillende privé-ateliers. De drukkerij is het middelpunt van Thoets,
met alle benodigde apparatuur voor het drukken van etsen, linoleum- en houtsnede, litho en zeefdruk. In de
deur van de poort is een kleine etalage waarin elke maand iemand van het collectief exposeert.
Naast het maken van eigen werk worden af en toe ook de krachten gebundeld voor grotere (grafiek)manifestaties. Zoals‚ ‘Thoets en Vergelijk’ in 2000, tgv het 20 jarig bestaan waarbij de ‘Linosaurus’ is ontstaan. Deze
was eervorig jaar nog in volle lengte (20 meter!) als gast bij het GAA te zien in de Grote Kerk in Alkmaar.
In het kader van de Maand van de Grafiek werd in 2014 ‘Make a Move’ georganiseerd samen met andere Amsterdamse grafische werkplaatsen. Hieruit is de film ‘The Magic of Printed Art, caught in the moment’ ontstaan,
over het magische optilmoment (online te zien op Youtube). De expositie ‘Verbinding’ de uitwisseling met Braziliaanse Kunstenaars die de afgelopen Maand van de Grafiek in Amsterdam te zien was, is nu onder de titel
‘Conexôes’ te zien in Belém, Brazilië.
U bent van harte welkom!
Het Grafisch Atelier Alkmaar is geopend van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur.
Met vriendelijke groet,
Sarai de Haan en Marja Vleugel
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