Doret Huibers (Gallery Bell’Arte), Camille Oostwegel
(Chateau hotels) en Giovanni van Eijl (Amrath hotels)

Vanessa met zoon Arvid, dochter Safiere, Doret Huibers
(Gallery Bell’Arte) met zoon Tibor met zijn Linda

Beeldhouwers Arvid (met zijn creatie) Schaiffino en
gastvrouw Marianne van Gallery Bell’Arte

The one and only Bell’Arte

De unieke beeldengalerie van Maastricht
Onder grote belangstelling van veel prominente gasten en kunstverzamelaars werd op zondag 24 mei de expositie “Meesters in de beeldhouwkunst “geopend. Al voor het 13de achtereen volgende jaar organiseert Doret
Huibers, eigenaresse van Gallery Bell’Arte, zo’n grote toonaangevende beeldenexpositie. Meer dan honderd
sculpturen, en een diversiteit van figuratie tot abstractie, sieren de galerie en beeldentuin en de prachtige tuinen
van Camille Oostwegel, Château St. Gerlach en Château Neercanne. Deze expositie op drie dicht bij elkaar
gelegen locaties vormen samen de grootste beeldententoonstelling van de Benelux. Dit jaar met een speciaal
aspect uit de beeldhouwkunst; ‘het gekapte beeld in marmer, steen, graniet en albast’. Deze expositie duurt tot
en met 27 september 2009.
www.gallerybell-arte.com

‘Bagnante’ van beeldhouwer Luigi Galligani

Fotografie: Roland Smulders

Bronzen beeld ‘Alantide’, speciaal
voor deze expositie gemaakt door
beeldhouwer Gerti Bierenbroodspot

Marga en Prof.Dr. Ruud Lapre met beeldhouwer
Joris Gaymans

‘Last king of Atlantis’
(brons) van beeldhouwer
Gerti Bierenbroodspot
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Paul en Saskia van Binsbergen en Joris Gaymans
(beeldhouwer) met zijn creatie

Giovanni van Eijl (Amrath Hotels), Judith Graus (visagiste),
Louis Nagelkerke (kunstschilder ), Toon Thijssen (uitgever) en
Doret Huibers (Gallery Bell’Arte)

Rode Kruis directeur Cees Breederveld (m) krijgt beeld van Bell’Arte
t.b.v. de veiling waaraan Bell’Arte al 8 jaar beelden aan doneert, geflankeerd
door mevrouw M.Huibers al 25 jaar vrijwilligster bij het Rode Kruis

Berti Breukers,Luc Bemelmans (beeldhouwer)
met Petra Odekerken

Openingswoord door gedeputeerde van o.a cultuur,
mevrouw Odile Wolfs

Annelies Bayens bij beeld van Hans Bayens, ‘Ode aan Rick Wouters’

‘Highlander’ (brons) van beeldhouwer
Emile Cornelis

De heer en mevrouw G.Kurlbaum met Descending Staircase
van beeldhouwer H.A.Fageras

Nel en Ed Schoenmakers (medewerker
Gallery Bell’Arte) met bronzen kat
van Emile Cornelis

Gerti Bierenbroodspot (r) bij haar albasten beeld
‘Winged Eros’ en kunstverzamelaars
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