LANCERING E-GALERIJ ALLEGRARTE

ALLEGRARTE is een nieuwe e-commerce galerij waarbij het promoten van
hedendaagse kunst centraal zal staan. Gevestigd te Brussel en opgericht onder
de vorm van een internationale vereniging zonder winstoogmerk (IVZW),
organiseert de organisatie een openingstentoonstelling. Deze vindt plaats van
27 oktober tot 3 december 2017 in een herenhuis op de Louizalaan in Brussel.

ALLEGRARTE, opgericht door Dominique Fostier en Marc Vereecken, biedt aan
iedereen die dit wenst de mogelijkheid om hedendaagse kunst te ontdekken. Op
allegrarte.com vindt de bezoeker foto’s van de beschikbare kunstwerken, alsook de
beschrijving, prijs en details van elk werk (medium, formaat, afmetingen, ...). Het
platform is een innovatief alternatief voor een galerij en biedt de mogelijkheid om
gedegen kunstwerken van hedendaagse kunstenaars aan te kopen tegen een
betaalbare prijs.

ALLEGRARTE wil opkomende en gevestigde kunstenaars promoten op een nieuwe
en

innovatieve

manier.

De

meerderheid

van

de

kunstenaars

is

niet

vertegenwoordigd door een galerij. De keuze van de kunstenaars op het platform
gebeurt door een college van drie curatoren met naam en faam in de wereld van de
hedendaagse kunst. Elke curator stelt een aantal kunstenaars voor die pas worden
toegelaten op de site nadat hun kandidatuur is aanvaard door de andere curatoren.
Deze curatoren zijn Hilde Van Canneyt, Yolande De Bontridder en Gregory Lang.

De tentoonstelling ter lancering van de site vindt plaats van 27 oktober tot 3
december in Brussel en biedt de gelegenheid om een ruime selectie van de werken
die op de site staan te ontdekken. Een twintigtal kunstenaars zullen deelnemen aan
de tentoonstelling: Mélanie Berger, Marc Buchy, Jeanine Cohen, Samuel Coisne,
Céline Cuvelier, David de Tscharner, Frédéric Fourdinier, Arnaud Gerniers,

Alice Janne, Elliot Kervyn, Nathalie Ledoux, Maelle Maisonneuve, François
Marcadon, Els Opsomer, Juan Pablo Plazas, Tom Poelmans, Dominique
Romeyer, Julie Scheurweghs, Robert Suermondt, Jonathan Sullam, Christophe
Terlinden, Océane Vallot en Tom Woestenborghs. Bovendien zal het publiek
gedurende de tentoonstelling een selectie van lithografiën kunnen ontdekken
uitgegeven door partners van ALLEGRARTE: de musea Centre de la Gravure et de
l’Image imprimée en Mac’s - Grand Hornu en de uitgeverij Editions Bruno Robbe.

ALLEGRARTE zal de opbrengsten van de tentoonstelling investeren in de
organisatie van tentoonstellingen, atelierbezoeken en evenementen.

Teneinde de organisatie van de tentoonstelling te financieren, heeft ALLEGRARTE
een crowdfundingcampagne gelanceerd op het platform KisskissBankBank. U kan
deelnemen door hier te klikken.

Praktische info
Openingstentoonstelling ‘ALLEGRARTE Platform 1’: 27 oktober tot 3 december
2017
Vernissage : donderdag 26 oktober van 18 tot 21u
Adres: Louizalaan 292, 1000 Brussel
Web : www.allegrarte.com

