
Martin Jarrie

Galerie Herfs t 

Villa Augustus
Oranjelaan 7  
3311 DH Dordrecht 
078-6393111

Verkoop

tentoonstelling

Vrijdag 21 t/m zondag 23 december 
Open van 12.00 tot 17.00 uur



Wonderbaarlijke werelden
In Angers gaat Jarrie naar de kunstacademie en wordt 
uiteindelijk illustrator. Hij tekent wonderbaarlijke 
werelden en illustreert voor tijdschriften en kranten, 
uitgeverijen en reclame-uitingen in Frankrijk en de 
Verenigde Staten (sinds 1996). Jarrie is in de loop der jaren 
steeds meer een autonome kunstenaar geworden. Voor zijn 
vrije werk schildert hij niet alleen met verf, maar werkt hij ook met dun hout.
Speciaal voor Galerie Herfst schilderde hij portretten van groenten, zoals te zien 
in zijn boek ‘Une cuisine grande comme un jardin’.

Venez voir !
Villa Augustus presenteert voor de tweede keer 
vol trots werk van MARTIN JARRIE in Galerie 
Herfst, de pop-up galerie in hotelkamer 24. 

In het weekend voor Kerstmis, vrijdag 
21 t/m zondag 23 december, is er een 
verkooptentoonstelling in Galerie Herfst. 
Schilderijen, gouaches en piepkleine illustraties.

Villa Augustus steekt 
het niet onder stoelen of 
banken: we zijn fan van zijn 
werk. Zie ze hangen: in het 
restaurant, op de groene 
blokkenmuur, een tuinman 
in zijn tuin en een rood-wit 
geruit kopje bij de uitgang 
naar de markt. En ‘Le 

Citron Noir’  hangt in de Limonaia. In de markt 
verkopen we boeken door Jarrie geïllustreerd, 
waaronder zijn net verschenen boek over de 
Griekse mythologie: ‘Héros’. Ook was hij Queen 
of the Secret Garden (artist in residence) in 
onze Giardino Segreto.

Martin Jarrie
Schilder en illustrator Martin Jarrie woont en werkt sinds 1981 in Parijs. Als 
kind - toen hij nog Jean-Pierre Moreau heette - groeit Jarrie op in de vallei van 
de Sèvre, waar hij vanuit de tuin de boerderij van St. Martin ziet liggen en aan de 
overkant van de rivier de boerderij La Jarrie. Het landschap van zijn jeugd zal, zo 
blijkt later, van grote invloed zijn op zijn werk.

Kijk voor meer informatie over zijn werk op martinjarrie.com
Zijn werk wordt in Nederland ook gepresenteerd door Galerie Adoráble ART+DESIGN - adorable.nl

Samen met Museum Belvédère te Heerenveen werkt Adoráble voor 2019 aan een 
solotentoonstelling van Martin Jarrie.
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