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Door een recente uitbreiding 
van zowel beeldentuin als 
het pand (compleet met 

‘kasteeltoren’) is Gallery Bell’Arte  
een van de grootste beeldengaleries  
van Nederland geworden.
In dit monumentale pand is een 
ruime en overzichtelijke expositie- 
ruimte ontworpen en creëert de  
mogelijkheid om een totaal ‘beeld’ 
van een kunstenaar te geven zowel 
met de beelden als met de beeld-
houwtekeningen en of de schilderijen.  
De filosofie achter Bell’Arte laat zich omschrijven als verscheiden-
heid in fascinatie, op zoek naar lokale, nationale en internationale 
kunstenaars, figuratief en abstract werkend.

Initiatiefnemer is Doret Huibers gefascineerd door de beeldhouw-
kunst als aparte, eigentijdse vorm van expressie. Door deze specia-
lisatie kan Doret u uitstekend adviseren wat betreft aankoop van 
de kunstwerken, advies over de uitbreiding van uw kunstcollectie 
alsook het verstrekken van een opdracht aan een kunstenaar zowel 
voor bedrijven als voor particulieren. Haar advies kan u wijzen  
op bijzondere kunstwerken. Buiten het feit dat u van het werk  
gefacineerd van moet zijn, is het ook een goede investering.

De genoemde verscheidenheid laat zich kennen in de exposities 
van o.a. Gerti Bierenbroodspot, Luc Bemelmans, Lotta Blokker, 
Emile Cornelis, Luigi Galligani, Pepe Gregiore, Peter Harskamp, 
Guus Hellegers, Evert van Hemert, Carlos Mata, Jan Pater, Eddy 
Roos, Arthur Spronken, Jan Verschoor en Francesca Zijlstra.
 

Kortom de kunstkoper/verzamelaar 
en kunstenaar krijgt bij Gallery 
Bell’Arte een zeer persoonlijk ac-
cent en uiteindelijk weerspiegelt 
dit alles in een feilloos gevoel voor 
kunst, een eerlijke onafhankelijke 
kijk op wat van belang is, het 
intuïtief aanvoelen van wat er  
nu gebeurt en straks gaat komen.  
Een eigenzinnigheid, een intuïtie, 
een vooruitziende blik, een vorm 
apart in zijn vak.

Gallery Bell’Arte
Jekerweg 51 (wijk 12 achter het politieburo)
6212 GA  Maastricht
Telefoon: 043 - 321 17 02
Openingstijden  di t/m za 11.00 - 17.00 uur
  zo 14.00 - 17.00 uur (en op afspraak)
Tijdens de TEFAF: (9 t/m 18 mrt 2007) van 9.30 - 20.00 uur

Expositie van Gerti Bierenbroodspot: Return to Atlantis      
Beelden en schilderijen. 9 en 10 maart Preview, 11 maart opening 
expositie (de expositie duurt t/m 28 juni 2007). Bezoek ook de 
vernieuwde website www.gallerybell-arte.com en www.libasaf.com.
Email: welkom@gallerybell-arte.com

Al voor het tiende jaar organiseert Gallery Bell’Arte  
Meesters in de beeldhouwkunst in de tuinen van Château 
Neercanne en Château St. Gerlach met maar liefst meer dan  
100 beelden. Van 3 juni t/m 30 september 2007.
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