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Op www.tresart.nl kunt u een groot gedeelte
van de collectie bekijken en vindt u meer informatie over ‘Très Art On Tour’: Dit concept stelt
u in de gelegenheid om gebruik te maken van
de unieke en veelzijdige collectie van Très Art.
Heeft u een opening of een evenement? Maak
deze gelegenheid speciaal, door deze te omlijsten met kunst.

Très Art

Eerlijke en toegankelijke kunst
Très Art is gevestigd op een schitterende locatie: ‘Quatre Saisons’. Deze voormalige stoomtimmerfabriek
wordt tegenwoordig bemand door vele woonspecialisten. Na de start van Très Art in 2000, was de galerie
op verschillende locaties gevestigd. Toch was Arian van der Hoeven direct verkocht, toen hij twee jaar geleden bij toeval dit sfeervolle pand betrad. De verhuizing was snel een feit. Wat direct bij binnenkomst opvalt,
is de ontspannen manier waarop Arian zijn klanten benaderd. Hem betrappen op gladde verkooppraatjes
lukt u niet. Ook verhalen over wat voor gevoel een schilderij op ‘hoort te roepen’ blijven u bij Très Art
bespaard. “Mensen moeten het mooi vinden. Als dat niet zo is, dan kan dat hier ook gewoon gezegd worden”, vertelt de galeriehouder.

Inspiratiebronnen
Dat de eigenaar van Très Art een reële benadering van kunst heeft, wil echter niet zeggen dat hij luchtig omgaat
met de schilderijen die hij aanschaft. Hij werkt namelijk uitsluitend met professionele, getalenteerde kunste-

“Kunst schaf je aan
omdat je het mooi
vindt, zo simpel
hoort het te zijn”

naars. Arian van der Hoeven: “Ik vind het heel belangrijk dat er een klik is tussen de kunstenaar en mij, ik moet
hun inspiratiebronnen weten.” Hij reist dan ook de wereld rond om de kunstenaars te kunnen ontmoeten. In
de galerie hangen schilderijen van bekende namen als Heijboer, Brood en Corneille. Toch zijn de meeste werken die u bij Très Art kan aanschouwen, afkomstig van kunstenaars die op het punt van doorbreken staan. Wat
direct opvalt in de -overigens stijlvol ingericht- galerie, is de diversiteit in de formaten van de schilderijen.
Kleinere werken worden afgewisseld door enorme doeken. Arian van der Hoeven vindt het dan ook noodzakelijk dat de kunstenaars meerdere maten kunnen leveren. “Geen enkel interieur is hetzelfde, daarom moet je
verschillende formaten aanbieden.”
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Wat Très Art onderscheidt van andere kunstgalerieën, is de wijze waarop de kunst aangeboden wordt. Het
komt hier niet vaak voor dat werken direct vanuit de galerie worden verkocht. Arian van der Hoeven vindt het
namelijk belangrijk dat er gekeken wordt of het schilderij wel past binnen het interieur. Daarom vraagt hij mensen ook altijd, om niet alleen hun eerste keuze aan te wijzen, maar ook de tweede en derde. “Een kunstwerk
kan hier in de galerie nog zo bevallen, misschien past het in de eigen omgeving totaal niet. Ik ga met een aantal schilderijen naar de mensen thuis. Op die manier kunnen we in alle rust bekijken wat het beste aansluit bij
het bestaande interieur. Het is voor mij ook echt een kick als een woning door een mooi schilderij een persoon-

Kunstgalerie Très Art

lijke touch krijgt”, aldus Arian van der Hoeven. De grootte van het budget is bij Très Art ook niet echt van
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belang. Arian richt kasten van huizen in met kunst, maar is net zo enthousiast om voor een paar honderd euro

4762 AJ Zevenbergen

een prachtig werk bij een starter op te hangen. Zijn doel is dan ook: ‘In ieder huis moet mooie kunst hangen.

Tel: 0168-332233 of 06-28776156

Dit is een relaxte zaak, kom gewoon eens kijken!’

www.tresart.nl
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