Sinds 1993 is in Maastricht de nationaal en internationaal bekende beeldengalerie Gallery
Bell’Arte gevestigd. In 1997 verhuisde de Gallery naar in een groter pand met een zelf ontworpen ‘kasteeltoren’ aan de Jekerweg 51 in de wijk Sint Pieter. Mevrouw Doret Huibers,
oprichter en eigenaresse, heeft de leiding over de Gallery.

Gallery Bell’Arte Maastricht:
de eerste beeldengalerie in Nederland
Gallery Bell’Arte
Gallery Bell’Arte ging in 1993 in de binnenstad van
Maastricht van start als eerste beeldengalerie van
Nederland met werken van beroemde beeldhouwers. In 1997 verhuisde de Gallery naar het door
een beeldentuin omgeven, schitterende, witte,
monumentale pand aan de Jekerweg aan de rand
van het centrum. Om een totaalbeeld van de
te exposeren kunstwerken te creëren werd over
twee etages een overzichtelijke expositieruimte
ontworpen.
Filosofie
De filosofie van Gallery Bell’Arte luidt: “een verscheidenheid in fascinatie, steeds op zoek naar
lokale, nationale en internationale kunstenaars, die vooral
figuratief en abstract werken”. Voor Doret Huibers is beeldhouwkunst een aparte, eigentijdse vorm van expressie.
Nationale en internationale kunstenaars
De keuze van kunstenaars, waarvan er velen al vanaf 1993
met Doret samenwerken, staat garant voor kunst met een
grote K. De exposerende kunstenaars zijn onder meer: Gerti
Bierenbroodspot, Luc Bemelmans, Lotta Blokker, Emile
Cornelis, Luigi Calligani, Arthur Spronken, Francesca Zijlstra,
Fioen Blaisse, Giovanni Balderie en Boebie.
In de Gallery vinden jaarlijks wisselende exposities plaats
en sinds 1997 ook in de tuinen van de bekende Châteaus
Neercanne en Sint Gerlach onder de naam ‘Meesters in
Beeldhouwkunst’. Volgens de eigenaar/directeur van de
châteaus, de heer Camille Oostwegel, zijn deze exposities een verrijking voor deze locaties.
In de periode maart tot en met september staan rond
Château Neercanne veelal 30 kunstwerken opgesteld en
in de grote tuinen van Château Sint Gerlach circa 70.
Kunstadvies
Als galerie-eigenaresse en door haar jarenlange ervaring
is Doret Huibers natuurlijk bij uitstek het aanspreekpunt
voor advies over aankoop van kunstwerken, of uitbreiding van een kunstcollectie. Voor het in opdracht laten
vervaardigen van kunstwerken is zij ook de aangewezen
persoon. Zij geeft haar adviezen niet alleen aan particuliere
kunstverzamelaars, maar ook aan bedrijven. De kunstwerken
in Kasteel Heemstede en de Amrâth hotels Grand Hotel de
l’Empereur, Grand Hotel Frans Hals en Grand Hotel Amrâth
in Amsterdam zijn enige voorbeelden hiervan.

Passie, Boebie
h 36 x b 14 cm - brons

Reliëf Bellza,
Emile Cornelis
h 95 x b 48 cm - brons

Queen of Awaille,
Francesca Zijlstra
h 42 x b 38 cm - brons

Exercise
van Emile Cornelis

Hoogte 15 x breedte 8 cm (excl. sokkel),
oplage 24 stuks. Dit beeld kunnen we u aanbieden
voor e 650,- in plaats van e 850,-.
Deze speciale prijs is geldig t/m het eind van TEFAF, 22 maart 2009.

Gallery Bell’Arte
Jekerweg 51
(Achter het politieburo wijk 12)
6212 GA Maastricht
Tel.: 043 - 321 17 02
Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag 11.00 - 17.00 uur
zondag 14.00 - 17.00 uur en op afspraak.
Tijdens de TEFAF van
13 t/m 22 maart 2009
maandag t/m zondag 10.00 - 18.00 uur
www.gallerybell-arte.com

Mannentors, Gerti Bierenbroodspot
h 70 x b 50 x d 35 cm - brons
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