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BelgianArt.be: online galerij maakt kunst bereikbaar voor iedereen
Een bezoek aan een galerie of kunsthandel is voor veel mensen niet vanzelfsprekend. De
internetsite (www.belgianart.be) is een interessant alternatief. Deze virtuele galerij biedt
kunstliefhebbers de mogelijkheid een diversiteit aan kunstwerken te bekijken, zonder
daarvoor stad en land hoeven af te reizen. Oprichter en directeur Marnik D’Hoore ziet wel
brood in het verkopen van kunst langs virtuele weg. Hij heeft intussen een leuk kransje
artiesten verzameld (tot op heden 141) die geloven in de kwaliteit van dit initiatief. Met deze
gebruiksvriendelijke webgalerie voor hedendaagse kunst, wil de initiatiefnemer kunst
bereikbaar maken voor iedereen.
BelgianArt.be heeft tot doel het werk van kunstenaars te promoten. Zij krijgen een eigen
ruimte op de site waar ze hun werk professioneel en gratis kunnen plaatsen. Wanneer een
werk verkocht is vraagt BelgianArt 15% commissie op de verkoopprijs. Als kunstenaar hoef
je op die manier niet zelf te investeren in een eigen website. Het grootste voordeel voor de
koper is dat er zoveel kunstenaars op één site staan. Op BelgianArt.be kun je alleen
verkoopbare kunst vinden. Het voorkomt teleurstellingen als je na lang zoeken iets geweldigs
hebt gevonden en blijkt dat je het niet kan kopen.
Door te bladeren in het kunstenaarsaanbod op BelgianArt.be krijg je een overzicht van wat er
allemaal aangeboden wordt. Diverse kunstvormen zijn vertegenwoordigd. De kunstwerken
zijn ingedeeld in 4 groepen: schilderij, naakt, sculptuur en keramiek. De schilderijen werden
nog eens onderverdeeld in figuratief, landschappen, abstract, stilleven, verhaal en
conceptueel. Door op de naam van de kunstenaar te klikken ga je door naar de galerij van de
desbetreffende kunstenaar. Hier kun je de thumbnails van al zijn werken bekijken. Door op de
afbeelding van je keuze te klikken krijg je de mogelijkheid om het kunstwerk met een
vergrootglas, op schaal of in het groot te bekijken. Je kan het zelfs als e-card versturen. De
informatie die over het werk is ingevoerd door de kunstenaar, staat naast de verkleinde
afbeelding. Dit zijn zaken zoals de titel, het formaat, het materiaal, het jaar en natuurlijk ook
de prijs. Interessant is dat je zelf een bod kan doen, dat aan de betrokken kunstenaar wordt
voorgelegd, die het al dan niet aanvaardt.
De circa honderdvijftig bekende en minder bekende kunstenaars hebben gemeen dat zij
moderne, hedendaagse kunst maken. Zij worden op kwaliteit geselecteerd door een team van
specialisten. BelgianArt.be heeft rechtstreeks contact met de kunstenaars, en bezoekt
regelmatig ateliers om de collectie actueel te houden. De vele kunstenaars hebben nationale
en/of internationale faam. BelgianArt.be ziet het als een uitdaging om ook de minder bekende
veelbelovende Belgische kunstenaar onder de aandacht van een groot publiek te brengen.
BelgianArt.be beschikt over een grote en gevarieerde collectie kunst met betaalbare prijzen
die liggen tussen 25 en 25000 euro.
Deze on line tentoonstellingsruimte maakt maximaal gebruik van de mogelijkheden en
kwaliteiten van het medium internet bij de promotie van kunst, kunstenaars en hun
kunstwerken. Kunstliefhebbers en kunstenaars ontmoeten er elkaar op een makkelijke manier.
Geen moeite werd gespaard om de bezoekers van deze site op een aangename manier te laten
kennismaken met hetgeen voor sommige bezoekers allicht als een onbereikbaar doel werd
gezien, het bezit van een authentiek kunstwerk.
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