
Bijna 12,5 jaar geleden voegde Gallery Bell‘Arte een nieuwe dimensie toe aan het

kunstbestel van Nederland namelijk het uitsluitend exposeren van de beeldhouwkunst.

De eerste beeldengalerie van Nederland. Daarna groeide de beelden en beeldentuinen

explosief in Nederland.

Gallery Bell’ Arte

De beeldengalerie van Maastricht
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Exposities – Activiteiten
• Op zaterdag 4 december 2004 is de opening van een grote overzichtsexpositie van Eddie Roos

• Tijdens de T.E.F.A.F. op 5 maart 2005 zullen wij een ”Art diner” in een prachtige Kapel in Maastricht samen met

kunstenaars en andere galeries organiseren. Natuurlijk wordt de Kapel ingericht met werken van deelnemende kun-

stenaars en galeries

• Op zondag 6 maart 2005 zal ter ere van ons 12,5 jarig lustrum de expositie geopend worden met beelden en schil-

derijen van Gertie Bierenbroodspot

• Op zondag 5 juni 2005 is de opening ”Meesters in de beeldhouwkunst” in de tuinen van Château Neercanne

en Château St. Gerlach

• Op zondag 18 september 2005 is de opening van de expositie met beelden van Emile Cornelis

• Op zondag 20 november 2005 is de opening van de expositie met beelden en schilderijen van Evert van Hemert

• In maart 2006 zal er een grote overzichtsexpositie zijn van beelden en schilderijen van Francesca Zijlstra

Door een recente uitbreiding compleet met ‘kasteeltoren’ is Gallery Bell‘Arte een van de grootste beeldengaleries van
Nederland geworden. In dit monumentale pand is een ruime en overzichtelijke expositieruimte ontworpen met een goed
gevoel voor de verhouding tussen functionaliteit, ruimte en de geëxposeerde kunstwerken.
Initiatiefnemers zijn Jean (zelf kunstenaar en exposeert onder zijn pseudoniem Emile Cornelis) en Doret Henkes-Huibers.
Beiden gefascineerd door kunst als aparte, eigentijdse vorm van expressie. Dat exemplarische komt in de galerie goed tot
zijn recht zonder afleidende factoren. De beelden staan geheel op zichzelf en de perfecte omgeving versterkt de eigen-
waarde van elk kunstwerk.
De filosofie achter Bell’Arte laat zich omschrijven als verscheidenheid in fascinatie, op zoek naar zoals de oprichters zijn,
lokale, nationale en internationale kunstenaars, figuratief en abstract werkend. Door de specialisatie in de beeldhouwkunst
kunnen Jean en Doret u uitstekend adviseren wat betreft een aankoop van een beeld, het verstrekken van een opdracht
aan een kunstenaar zowel voor bedrijven als voor particulieren.
De genoemde verscheidenheid laat zich kennen in de exposities van o.a Gerti Bierenbroodspot, Luc Bemelmans, Emile
Cornelis, Joris Gaymans, Pepe Gregiore, Evert van Hemert, Nic Jonk, Eddy Roos, Arthur Spronken, Jan Verschoor en
Fransesca Zijlstra. Ook organiseren zij ieder jaar in de tuinen van Chateau Neercanne en Chateau St.Gerlach de exposi-
ties “Meesters in de beeldhouwkunst” met wel 100 beelden.

Voor meer informatie:
Jean en Doret Henkes-Huibers
Jekerweg 51 (wijk 12 achter het politieburo)
6212 GA  Maastricht.
Tel.: 043-3211702
E-mail: welkom@gallerybell-arte.com
www.gallerybell-arte.com

Openingstijden:
Dinsdag t/m zaterdag 11.00-17.00
Zondag 14.00-17.00  en op afspraak

Onlangs is de galerie uitgebreid met
een complete “Kasteeltoren”. De ver-
nieuwde expositieruimte creëert de
mogelijkheid om een totaal ‘beeld’ van
een kunstenaar te geven zowel met de
beelden als met de beeldhouwtekenin-
gen en of de schilderijen. Een geweldi-
ge combinatie !!!! 
De kunstenaar krijgt in Bell‘Arte een
zeer persoonlijk accent en uiteindelijk
weerspiegelt dit alles in een feilloos
gevoel voor kunst. 


