Persbericht

Art Brussels lanceert online platform ter ondersteuning van haar
galeries en kunstenaars
Start: Donderdag 28 mei 2020 om 11 uur (CET)
Live tot en met 15 juni 2020
Een nieuwe selectie kunstwerken elke donderdag
Art Brussels kondigt de lancering aan van een nieuw online platform, dat ontworpen is om de
galeries en de kunstenaars, die met de beurs verbonden zijn, te ondersteunen. Dit nieuwe
initiatief, dat tot stand kwam dankzij een samenwerking met GalleryViewer.com, loopt van
donderdag 28 mei 2020 om 11 uur (CET) tot maandag 15 juni 2020 en zal galeries voorstellen
die hun deelname aan Art Brussels 2021 al bevestigd hebben.
Anne Vierstraete, Managing Director van Art Brussels: “Onze samenwerking met
GalleryViewer.com is deel van een langetermijnvisie op hoe we kunnen omgaan met de online
kunstmarkt. Art Brussels kan rekenen op een loyaal publiek, waardoor we denken dat het
steekhoudt om ons aanbod in eerste instantie te richten op onze eigen scène van
kunstliefhebbers, om van daaruit een meer uitgebreide, Europese verzamelaarsbasis te
helpen ontwikkelen. Niets kan de fysieke ontmoeting met en de appreciatie in levende lijve
van een kunstwerk vervangen, zeker niet voor werk van opkomende, nog onbekende
kunstenaars. Door op het lokale te focussen, kunnen galeries hun werk presenteren aan
verzamelaars uit de regio en hen de gelegenheid bieden om de werken in het echt te
ontdekken, hetzij in hun galerieruimte, hetzij tijdens de volgende editie van Art Brussels.”
Bezoekers van het Art Brussels platform zullen, zoals dat van een Discovery-beurs verwacht
mag worden, een dynamische presentatie van meer dan 1500 kunstwerken kunnen
ontdekken, en dit met een volledige prijstransparantie en zonder zich vooraf te moeten
registreren. Galeries betalen geen deelnamekost voor het platform en er worden ook geen
commissies op verkoop in rekening gebracht. Deelnemende galeries zullen elke donderdag
een nieuwe selectie van kunstwerken voorstellen, en bezoekers zullen de werken kunnen
filteren per galerie, prijsvork, land en medium. Dankzij deze regelmatige vernieuwing van
gecureerde presentaties en thematische selecties van kunstwerken en dankzij solopresentaties die toestaan de praktijk van de kunstenaar in de diepte te ontdekken, wordt een
stimulerend artistiek programma naar voor geschoven en wordt de bezoeker aangemoedigd
om op verschillende tijdstippen het online aanbod te herontdekken.
Nele Verhaeren, Co-Director van Art Brussels: “Het is hartverwarmend om te zien hoe
veerkrachtig en creatief de galeriescène van Art Brussels is. Zij zet alles in het werk om
kunstenaars zoveel mogelijk te ondersteunen en dat binnen de juiste context. Het Art
Brussels publiek blijven verrassen in de juiste setting is dan weer onze hoofdopdracht. We
hebben het gevoel dat beide intenties opnieuw samenvallen, dit keer enkel online. Niet één,

maar drie donderdagen op een rij mag je je verwachten aan een reeks nieuwe presentaties
van boeiende werken.”
De online samenwerking tussen Art Brussels en GalleryViewer.com is een veelbelovend
nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de beurs, dat nog in volle ontwikkeling is en dat
vooruitblikt naar de 38ste editie in april 2021.
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