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‘Skulls with Swarovski’
De collectie is in alle jaren meegegroeid 
naar een gevarieerde en uitgebreid aan- 
bod. Met gerenommeerde kunstenaars en 
bijzondere items. Neem nu de grootste 
verzameling ‘Skulls with Swarovski’. 
De met Swarovski ingelegde skulls zijn 
bijzondere eyecatchers. Bij Très Art vind 
je een enorm grote verzameling. Diverse 
kleur samenstellingen met verschillende 
materialen maken van ieder item een 
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uniek exemplaar. Naast de kristallen zijn 
de stukken ook afgewerkt met leer of 
andere materialen. 

Betrokkenheid kunstenaars 
groot
Op het van Coothplein in Breda vind je 
een gevarieerde collectie met tenminste 
50 verschillende binnen- en buitenlandse 
kunstenaars. Naast de vele schilderijen 

Een mooi lustrum, 15 jaar Très Art. Jaren waarin de galerie op verschillende plaatsen gevestigd is geweest en nu 
perfect op zijn plek zit in het centrum van Breda. Met ‘Drie Dwaze Kunstdagen’ is de verjaardag op gepaste wijze 
gevierd. Dagen waarop het een komen en gaan was van relaties en kunstenaars. Galeriehouder Arian van der Hoeven 
kijkt met veel plezier terug en hij kijkt vooral vooruit. Très Art is altijd actief en regelmatig ‘on tour’ waardoor je Arian en 
een deel van de collectie op veel locaties tegenkomt.

is er ook een schitterende collectie 
beelden aanwezig. Je vindt bij Très Art 
een divers en uiteenlopend aanbod. 
Achter alle aanwezige werken zit een 
passievol kunstenaar. Arian onderhoudt 
nauw contact met velen van hen en zij zijn 
regelmatig in de galerie te vinden. 

Très Art on tour
Très Art neemt actief deel aan verschillen- 
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Complete collectie ‘Skulls 
with Swarovski’.
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de beurzen en evenementen zoals het 
Issue Event, Breda Future en Outdoor 
Brabant. Bekijk de website voor de 
volledige agenda.
 
Liefde voor kunst
Hoe het allemaal begon 15 jaar geleden. 
Arian was al langere tijd geïnteresseerd 
in hedendaagse, moderne kunst van 
talentvolle kunstenaars. Na verkoop 

van zijn motorzaak, in 2000, kon hij zich 
volledig storten op zijn passie: namelijk 
het vinden van deze kunstenaars en hun 
werk laten zien aan het grote publiek. Het 
aanbod was zeer groot maar de kwaliteit 
was ook nog in een ‘beginnend’ stadium. 
In de loop van het jaar kwam de huidige 
formule boven drijven: het aanbod zo 
divers mogelijk houden met een wakend 
oog op de kwaliteit en prijs. Vele stijlen 
en evenzoveel kunstenaars maakten 
de galerie in Breda tot iets unieks. De 
exposities hadden een persoonlijke 
‘touch’ en kunstenaars en potentiële 
klanten konden samen over hun 
‘kunstpassie’ praten. Toch miste er iets in 
Breda, het werd tijd om verder te kijken, 
via Kaatsheuvel, Wijk en Aalburg en 
Zevenbergen verhuisde Très Art in 2012 
weer terug naar Breda. Met de campagne 
‘Art is coming to Breda’ kon niemand hier 
omheen!

Art in Breda
Een galerie met 250m²  kunst midden 
in het centrum van Breda. De collectie 
is gegroeid in de loop der jaren, zowel 
kwalitatief als kwantitatief. Je treft werk 
van kunstenaars van het eerste uur  als 
Roeland van der Kley, Hélène Terlien 
en Jeroen Quirijns, maar ook Brood, 
Karel Appel, Corneille, Menunana, Peter 
Klashorst, Salvador Dali, Lucebert, Nico 
Vrielink, Jeroen Krabbé en Clemens Briels 
kun je hier vinden.

Stap eens binnen voor een kennismaking 
met de meest veelzijdige kunstgalerie in 
Breda! 

Midden in het centrum van 
Breda vind je een galerie met 

250m²  kunst!


