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Kunst-advies
Arian heeft plezier in zijn werk en dat 
merk je meteen. Hij gaat enthousiast 
verder: “Kunst past in elk interieur, dat 
bewijzen wij dagelijks. Ons werk gaat 
verder dan het verkopen van kunst, wij 
adviseren en geven desgewenst ook 
interieuradvies. Ik heb momenteel een 
aantal klanten die geen tijd hebben 
om op zoek te gaan naar een passend 
kunstwerk. Zij bellen mij voor advies, 
wat ik dan doe? Ik kom altijd eerst thuis 
langs voor een kennismaking. Tijdens 
dat bezoek inventariseer ik waar ze van 
houden en wat hun wensen zijn. Ik kijk 
goed naar de ruimte waar het werk moet 
komen. Ik kom daarna met verschillende 
opties langs. En het is tot nu toe altijd 
gelukt om bij elke inrichting een mooi 
stuk te vinden. Kunst past dus bij ieder 
interieur en iedere stijl. Het is alleen de 
kunst hét passende stuk te vinden. En 
daar zijn wij goed in. We hebben niet 
alleen particuliere klanten, wij geven 
ook (interieur)advies aan bedrijven. Très 
Art begeleidt de kunstaankopen van 
aanschaf tot ophangen of neerzetten. 
Die persoonlijke aanpak werkt voor ons 
heel prettig en wordt gewaardeerd door 
onze klanten.”

Très Art
Kunst op maat

Even weet ik niet meer waar 
ik ben, het lijkt wel of je de 
magisch realistische schilderijen 
zo binnen kan stappen. Ik kan 
dan ook blijven kijken naar 
de schilderijen van Roeland 
van der Kley. De hele collectie 
van de Bredase kunstenaar is 
tegenwoordig te verkrijgen bij 
kunstgalerie Très Art. Eigenaar 
Arian van der Hoeven begroet 
mij hartelijk en brengt me terug 
met beide benen op de grond. 
Opgetogen loop ik samen met 
Arian door de galerie en hij laat 
mij de nieuwste aanwinsten van 
verschillende kunstenaars zien. 
Door de verhalen die hij bij de 
doeken en beelden vertelt, gaan 
de werken leven.

Tekst: Nini Bodegraven
Beeld: Edwin Wiekens

Woongeneugten
Très Art is gevestigd in Quatre Saisons, het 
woonhuis in Zevenbergen waar diverse 
woonspecialisten onder één dak gevestigd zijn. 
In de voormalige stoom-timmerfabriek zijn 
naast kunst nog veel meer woongeneugten te 
ontdekken. Om de mooie dingen van het leven 
op een goede manier te combineren is Très Art 
een samenwerking aangegaan met Wijnhuis 
Oktober. Een goed gesprek over hedendaagse 
kunst onder het genot van een glas wijn gaat 
Arian niet uit de weg. Très Art organiseert 
wijnproeverijen en adviseert u graag over de 
diverse wijnen die zij verkopen. Geen tijd om 
langs te komen in de galerie? Bezoek de site of 
maak telefonisch een afspraak.

Très Art kunstgalerie
Hazeldonkse Zandweg 19
Zevenbergen
Tel. 0168 332233 / 06 28776156
E-mail: info@tresart.nl
www.tresart.nl

openingstijden:
donderdag 10.00 - 18.00 uur
vrijdag 10.00 - 21.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur
en op afspraak  


