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Gallery Bell’Arte at the Kurhaus 
          Haalt een stukje Wit-Rusland naar Scheveningen 
  
Op maandag 28 oktober om 16 uur opent Gallery Bell’Arte in samenwerking met de Wit-Russische 
ambassade en de Russische Europese Culturele Stichting de expositie '3 Stars'. 
 
Met Victoria Kovalenchikova ontvangt het Kurhaus een hele 
bijzondere 'gast'. Na exposities in Londen, Manchester, Miami en 
New York zijn haar nieuwe werken voor het eerst te bewonderen 
in Nederland. Victoria’s stijl is geïnspireerd door haar fascinatie; 
de aarde. In deze expositie wil ze laten zien dat onze planeet zelf 
een “work of art’’ is. Victoria's werken worden vergezeld door de 
kunstwerken van de 2 andere 'sterren' van de expositie: Arvid 
Henkes & Chris Tap. De sterrenhemels van Arvid nemen je mee in 
een reis door het universum terwijl de fascinerende dieren van 
Chris de vloeren van het Kurhaus verrijken.  
 
De expositie wordt om 16 uur geopend door Stanislav Vassilevsky 
(Ambassadeur Wit-Rusland in NL) en  Ljoedmila van Vyve (Directeur van de RECF*). Om in Wit-Russische 
sferen te blijven kan er tijdens het  ontdekken van '3 Stars' tot 18 uur genoten worden van traditionele 
Wit-Russische bites en de muzikale talenten van de pianisten Vital Stahievitch & Aksana Stahievitch en 
operazangeres Elena Syssojeva.  

 
De intentie is dat de expositie het begin is van bijzondere relatie tussen de Wit-Russische en Nederlandse 
kunstwereld. Zo maken Arvid- en Chris’ werken binnenkort hun debuut in de Wit-Russische hoofdstad 
Minsk. 

 
 
 
 

  
                                    

 

 

 
      De in totaal ongeveer 100 kunstwerken  worden geëxposeerd 
      in de gallery, de lobby, de Kurzaal, de Serre, Restaurant Waves  
      en de terrassen buiten. 

 
Deelnemende kunstenaars 

       Victoria Kovalenchikova - Arvid Henkes - Chris Tap  
Gerti Bierenbroodspot - Emile Cornelis – Jan Desmarets  

Carlos Mata – Jan Mul 

 

Dagelijks te bezichtigen van 9.00- 22.00 uur  

Expositie duurt t/m 15 mei 2019 

Voor alle informatie : Doret Huibers +31 (0)6 54 353 464 

www.gallerybell-arte.com  

welkom@gallerybell-arte.com 

  

http://www.gallerybell-arte.com/
http://www.gallerybell-arte.com/
mailto:welkom@gallerybell-arte.com
mailto:welkom@gallerybell-arte.com


Persbericht Gallery Bell’Arte: Grand opening exposition ‘3 Stars’ – 28 october         Grand Hotel Amrath Kurhaus  
 
 

 
  
 

  
           

            ‘Planetary gods’ van Arvid Henkes                                 ‘Panterkop’ van Chris Tap 
 
https://www.gallerybell-arte.com/kunstwerk/planetary-gods/  https://www.gallerybell-arte.com/kunstwerk/panterkop/  
       

 

                     
 

                                                                               Victoria Kovalenchikova 
                                                           https://www.gallerybell-arte.com/exposities/ 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.gallerybell-arte.com/kunstwerk/planetary-gods
https://www.gallerybell-arte.com/kunstwerk/planetary-gods
https://www.gallerybell-arte.com/kunstwerk/panterkop/
https://www.gallerybell-arte.com/kunstwerk/panterkop/
https://www.gallerybell-arte.com/exposities/
https://www.gallerybell-arte.com/exposities/


Persbericht Gallery Bell’Arte: Grand opening exposition ‘3 Stars’ – 28 october         Grand Hotel Amrath Kurhaus  
 
 

Biografieën  
 

 
Chris Tap 
 
Voor zijn studie van de anatomie, verbleef Chris vaak in dierentuinen om katachtigen 
te bestuderen. Hij kreeg in Artis de mogelijkheid om de dieren van heel dichtbij te 
zien, als ze onder narcose gingen voor medische behandeling. Naast zijn fascinatie 
voor dieren waren deze ervaringen de ideale basis voor zijn andere passie: kunst.  
 
Sinds 13 jaar is Chris fulltime beeldhouwer. Zijn beelden van met name wilde 
dieren zijn krachtig en imposant. De beelden zijn veelal gemaakt van brons 
of gietmarmer in combinatie met edelstenen. Een bijzondere combinatie 
waarin het karakter en emotie de bijna perfecte weergave van de 
dieren onderstreept.  
 
Chris' dieren hebben hebben in de Kurzaal een heerlijk onderkomen 
gevonden. Loop naar ze toe, kijk ze in de ogen en zie zelf hoe Chris 
beelden kan laten leven. 

 
 
 

 
Arvid Henkes  
Toen de nu 30-jarige Arvid nog een talent-in-de-dop was, experimenteerde hij in het atelier van  
zijn vader (beeldhouwer Emile Cornelis) met klei en was. Zo ontstonden uiteindelijk de dierenfamilies 
die nu in het Kurhaus te zien zijn. De groepen olifantjes, pinguïns, stokstaartjes en ijsbeertjes hebben 
vaak zachte, ronde en rustige vormen.  
 
In de sterrenstelsels volgt Arvid een ander spoor. Hij typeert zichzelf 
als “een dromer” enfotografeert al heel lang de sterrenhemel. Hij 
zoomt in op het heelal en maakt planetenstelsels die fungeren als 
metaforen voor menselijke dromen. Met technische raffinement 
bouwt hij luchtkastelen in het luchtledige. De sterrenstelsels die u in 
het Kurhaus ziet, zijn projecties in lichtbakken die aangestuurd 
worden door sensoren. Zodra u een werk nadert, springt het licht 
aan en staat u oog en oog met een gedroomde werkelijkheid die tot 
nadenken stemt en aanspoort tot fantaseren over leven op verre 
planeten. Arvid probeert ‘dat leven’ op een indirecte, niet expliciete 
manier zichtbaar te maken. Zijn fascinatie voor het universum levert 
persoonlijke kunstwerken op waarinhet zonnestelsel als katalysator fungeert.  
 
Vanuit de verlichte sterrenstelsels die hij maakte voor boven het bed, dienden zich nieuwe 
mogelijkheden aan. Zo maakt hij nu ook verlichte tafels, nachtkastjes en wanddecoraties van ons 
sterrenstelsel, aquariums, natuur en architectuur met het motto: “turning imagination into reality”. 
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Gallery Bell’Arte at the Kurhaus 
 
Doen wat je hart je ingeeft. Dat is heel vrij vertaald de boodschap die Petrus Augustus de Génestet 
 (1829 – 1861) de lezers van zijn gedicht ‘Stem des Harten’ (uit 1848) meegaf. Voor Doret Huibers is het 
credo van de Nederlandse dichter en theoloog nog steeds actueel. Zij begon ruim 25 jaar geleden in 
Maastricht haar Gallery Bell’Arte, die sinds april 2015 hier in het Kurhaus is gevestigd. 
 

Je hart volgen. Voor Doret Huibers betekende dit dat zij haar werkzaamheden in de 
zorg in 1993 verruilde voor die van galeriehoudster. Ondanks de onzekere tijden 
waarin zij die stap zette, beleefde zij met Gallery Bell’Arte een vliegende start. Met 
Paulus Reinhard, Fons Bemelmans en Emile Cornelis was Nic Jonk één van de eerste 
exposanten. Zijn succesvolle expositie in Maastricht droeg niet alleen bij aan de 
naamsbekendheid van de galerie, maar was voor Doret ook het bewijs dat zij met 
haar bewuste specialisatie (zij exposeerde aanvankelijk alleen beeldhouwkunst) op 
het goede spoor zat.  
 
“Iedereen verklaarde me voor gek,” herinnert de galeriehoudster zich nog goed. 
“Maar de galerie liep vanaf de eerste tentoonstelling heel goed. Bij de selectie van 
kunstenaar volg ik nog steeds mijn hart. In Maastricht hebben we geweldige jaren 

beleefd.” Doret verhuisde haar in Maastricht opgebouwde levenswerk Gallery Bell’Arte van het diepe 
zuiden naar het Kurhaus. “Aan de verhuizing naar Scheveningen liggen onder meer praktische 
overwegingen ten grondslag. Het Kurhaus ligt vlak naast Museum Beelden aan Zee. Dat kan een 
bijzondere synergie opleveren en biedt goede mogelijkheden voor verschillende vormen van 
samenwerking. Ik denk daarbij aan een beeldenboulevard tussen beide toplocaties. De hotels van de 
Amrâth Groep zijn vaak gevestigd in monumentale panden met grote cultuurhistorische waarde. Ook op 
dat vlak is er dus sprake van een bijzondere vorm van synergie.” 
 
In de regels uit de laatste strofe van ‘Stem des Harten’, raakt De Génestet de kern van de schepping, die 

ook van toepassing is op de kunstwerken die Doret Huibers bij voorkeur laat zien in haar galerie Bell’Arte. 

Ze lijken stuk voor stuk aangeraakt door een goddelijke hand of gekust door een engel. Voor de huidige 

expositie in het Kurhaus - 3 Stars - , selecteerde zij werken van kunstenaars die naar het hogere reiken.  

 

Heeft u een vraag of bent u geïnteresseerd in een kunstwerk? Neem dan contact op met Doret Huibers via 
welkom@gallerybell-arte.com of telefoonnummer +31 (0)6 54 35 34 64 
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Ljoedmila van Vyve  
President RECF The Netherlands (Russian European Cultural 

Foundation)  

 

De met Aziatische roots in Rusland opgegroeide Ljoedmila van Vyve 

doceert al 8 jaar Russische taal bij verschillende universiteiten. 

Daarnaast geeft ze lezingen over Russische kunst, geschiedenis en 

cultuur en is ze de voorzitter van de RECF. Een functie die haar -met 

haar passie voor geschiedenis, cultuur, kunst, reizen en haar ruime ervaring als 

manager/organisator in de muziekindustrie- op het lijf is geschreven.  

De RECF is opgericht in 2010 en organiseert verschillende internationale concerten, culturele 

evenementen, kunsttentoonstellingen, modeshows en lezingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


