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KUNSTGALERIE TRÈS ART: 

Kunst in hartje Breda                                       
Eigenaar Arian van der Hoeven heeft met zijn 
kunstgalerie Très Art een duidelijk doel: kunst toegankelijk 
maken voor een breder publiek. Zijn galerie is gelegen 
in het centrum van Breda aan het Van Coothplein. 
Bezoekers kunnen hier zonder afspraak binnenlopen en 
genieten van 250 vierkante meter kunst. Van abstract tot 
hyperrealisme; Très Art biedt voor elk wat wils. 

Van der Hoeven is inmiddels al vijftien jaar 

actief in de kunstwereld. Hiervoor had hij een 

eigen motorzaak. Van de Hoeven vertelt: “Ik 

heb altijd al een passie gehad voor kunst. In 

2000 besloot ik om het roer om te gooien. Ik 

verkocht mijn motorzaak en startte Très Art. 

Inmiddels vindt u bij Très Art een zeer gevari-

eerde collectie van tenminste vijftig verschil-

lende binnen- en buitenlandse kunstenaars. 

Juist deze diversiteit maakt de galerie tot iets 

unieks in Breda. Dit in combinatie met onze 

persoonlijke, laagdrempelige aanpak maken 

de galerie het bezoeken meer dan waard.”

Kunsthandel
“Ik ben altijd op zoek naar bijzondere dingen,” 

vervolgt Van de Hoeven. “Ik ben niet alleen 

galeriehouder, maar ook een echte kunsthan-

delaar. Ik heb werken hangen van onder meer 

Karel Appel, Herman Brood, Anton Heyboer 

en Helene Terlien. Mensen merken vaak op 

dat ze geen verstand hebben van kunst. Ik 

vergelijk kunst met wijn: je moet het leren 

waarderen. En dan nog zal je niet altijd alles 

even lekker, of in dit geval mooi vinden. Maar 

zoals een sommelier een goede wijn kan uit-

leggen en een beleving kan creëren doe ik dat 

met kunst. Ik nodig iedereen dan ook van har-

te uit om eens binnen te stappen in de galerie, 

zodat ik de kunst kan uitleggen. Desgewenst 

onder het genot van een goed glas wijn.”

Art meets business
Van der Hoeven werkt voornamelijk voor 

particulieren, maar adviseert ook bedrijven 

bij hun kunstaankopen: “Ik adviseer bedrijven 

over ruimte inrichting of ik werk samen met 

binnenhuisarchitecten. Soms fungeert een 

deel van de collectie als tijdelijke winkelin-

richting voor lokale bedrijven of we ‘assis-

teren’ met kunst bij productpresentaties. 

Daarnaast geef ik ook advies over kunst als 

investering. Kunst is erg waardevast en daar-

mee voor steeds meer partijen een interes-

sante investering. In dit kader behoort inruil 

ook tot de mogelijkheden. Hiermee hoop ik 

kunst eveneens een stukje toegankelijker te 

maken.”

Productontwikkeling 

Tot slot ontwikkelt Très Art ook eigen 

producten. Van der Hoeven licht toe: “Een 

professionele fotograaf maakt foto’s van 

originele werken, uiteraard in overleg met 

de kunstenaar. Deze foto’s worden vervol-

gens handmatig in epoxy gegoten. De oplage 

wordt beperkt tot maximaal tien exempla-

ren, zodat we exclusiviteit kunnen blijven 

garanderen. Voordeel, zeker voor bedrijven, 

is de onderhoudsvriendelijkheid van deze 

zogenaamde Liquid Gloss werken.”

A D V E R T E N T I E  |  K U N S T G A L E R I E  T R E S A R T

Openingstijden
Donderdag  11.00 – 20.00 uur

Vrijdag   11.00 – 18.00 uur

Zaterdag  11.00 – 17.00 uur

Zondag   12.00 – 17.00 uur
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