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Galeriehouder Arian van der Hoeven heeft inmiddels zijn naam gevestigd in de kunstwereld. Het wordt 

voor hem steeds makkelijker om aan bijzondere werken te komen. “Mensen weten mij te vinden als ze 

iets bijzonders hebben. Een voorbeeld: toen Jan Wolkers overleden was, werd ik benaderd door iemand 

die werk van hem kon kopen. Daar ga ik dan meteen op in. Nu heb ik hier een aantal fraaie zeefdrukken 

van hem hangen. En zo’n werk van Jan Sierhuis, dat in het Stedelijk Museum heeft gehangen, heb ik 

ook uit particulier bezit gekocht.” Hij wijst naar een groot doek met de naam De Spaanse Vrouw. “Als je 

passie hebt voor kunst, ontmoet je vanzelf mensen die deze passie delen. Ik krijg ook vaak tips van kun-

stenaars over andere interessante mensen. Ik vind dit aspect van mijn galerie ook steeds interessanter en 

leuker worden: zelf kunst inkopen en het dan weer verkopen. De collectie wisselt daardoor snel. Als je hier 

een maand niet bent geweest, zie je weer heel andere dingen. Ik heb eigenlijk een kunstwinkel. Ik werk 

anders dan galeries die een kunstenaar zes weken een podium bieden om zijn werk te presenteren. Ik heb 

een eigen vaste groep kunstenaars, die goed en interessant zijn. Van hen zie je gedurende het jaar al hun 

nieuwe werken. Tevens weet ik vaak al ruim van tevoren wat ze gaan maken of aan het maken zijn.”

Beschilderde tassen
Arian van der Hoeven is een gedreven galeriehouder. “Ik wil mensen die geïnteresseerd zijn in kunst iets 

bieden wat ze ergens anders niet zien. Ik krijg vaak enthousiaste reacties van mijn publiek. Ze zeggen dan 

dat ze hier een verzameling werk aantreffen die ze in de grote galeries in de randstad nog niet zijn tegen-

gekomen”, vermeldt hij niet zonder trots. “Daarnaast wil ik mensen prikkelen die eigenlijk geen interesse 

hebben in kunst. Ik wil dat zij anders gaan denken over kunst nadat ze bij mij zijn geweest.” In zijn visie is 

kunst een manier om jezelf uit te drukken. “Met de kunst die je in je huis hebt, kun je iets van jezelf laten 

zien.” Bij Très Art is iedereen van harte welkom. De vaste voorraad bestaat uit 250 tot 300 schilderijen en 

30 beelden in marmer, brons en hout. Nieuw is een afdeling met toegepaste kunst. Très Art brengt een 

aparte collectie tassen die door Tsjechische kunstenaars zijn beschilderd.

He r m a n Bro o d ,  an to n He y B o e r ,  Ja n Wo l k e r s  e n  Ja n s i e r H u i s

Bekende kunstenaars 
in Galerie Très Art

in de sfeervolle locatie Quatre sa i sons in ZevenBergen ,  i s  galer ie très art 

gevest igd :  een opvallende galer ie met een B i JZondere collect ie .  Werken van 

Bekende nederlandse grootHeden Zoals Herman Brood, anton HeyBoer en 

Jan Wolkers s i eren de Wanden naast Het Werk van een vaste groep ‘ e igen ’ 

kunstenaars .  e igenaar arian van der Hoeven over Z i Jn verrassende aanBod 

en Z i Jn dri J fveren :  “ ik Wil mensen pr ikkelen . ”

Kunstgalerie Très Art
Hazeldonkse Zandweg 19

Zevenbergen

Tel: 0168-332233

Fax: 0168-332230

GSM: 06-28776156

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

Vanaf eind maart: iedere laatste zondag 

van de maand: 12.00-17.00 uur

Speciale data: openingsweekend Quatre 

Saisons 27 t/m 30 maart


