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BRAFA, de eerste .ART kunstbeurs ter wereld
BRAFA (Brussels Art Fair) is de eerste kunstbeurs ter wereld die een .ART domeinnaam
kreeg, een naam die zopas in het leven werd geroepen voor iedereen die professioneel met
kunst bezig is, waar ook ter wereld. Ze profiteert nu van haar editie 2017 (21-29/01) om haar
website in een compleet nieuw jasje voor te stellen!
Het nieuwe internetdomein .ART voor de internationale kunstwereld werd eind november
2016 officieel voorgesteld in Londen. Het richt zich prioritair tot musea, stichtingen,
organisaties, beurzen, galerieën, handelaars, verzamelaars, kunstenaars, dienstverleners,
media, bloggers en influencers die actief zijn in dit domein. “We willen het culturele erfgoed
van de kunstwereld in het algemeen in de kijker zetten en vrijwaren. We zijn heel blij en vereerd
dat zoveel gerespecteerde instellingen onze visie en overtuiging delen, namelijk dat het domein
.ART de relatie tussen de wereldwijde kunstgemeenschap en internet compleet zal veranderen,
met een volledig op kunst gerichte content”, vertelt Ulvi Kasimov, oprichter van het domein
.ART.
Meer dan zestig ‘early adopters’ hebben hun bestaande website al gemigreerd of een nieuwe
gecreëerd om hun tentoonstellingen, kunstenaars of collecties in de verf te zetten. Daaronder
internationaal befaamde musea (The Art Institute of Chicago, Centre Pompidou, Solomon R.
Guggenheim Museum, Tate, het Stedelijk Museum van Amsterdam, …), kunstgalerieën en
-handelaars (Canesso Gallery, David Levy & Associates, Hauser & Wirth, Stern Pissarro
Gallery, …) en stichtingen (Cartier, Beyeler, Francis Bacon, …), zonder nog maar culturele
instellingen, kunstenaars, verzamelaars en dienstverleners te vergeten! BRAFA is de
allereerste kunstbeurs ter wereld die aan dit lijstje mag worden toegevoegd.
Voorzitter Harold t’Kint de Roodenbeke legt uit: “Onze domeinnaam brafa.be was te
beperkend geworden in het licht van de internationale faam die onze beurs de voorbije jaren
verwierf. Met de extensie .ART verwijzen we meteen naar de kern van onze activiteit:
kunst! We profiteerden van dit nieuwe platform om onze website meteen compleet te
relooken. We wilden zijn inhoud, die uit zijn voegen begint te barsten, samenvatten en dus
duidelijker, beknopter en directer maken. In de wereld van vandaag is een krachtig,
hoogtechnologisch medium van groot belang om aantrekkelijk te blijven en op te vallen. Alleen
zo kan de virtuele bezoeker een échte bezoeker worden!”
In België kozen het WIELS Contemporary Art Center, de Magritte Stichting en Galerie Didier
Claes voor de extensie .art. En er zullen er vast nog volgen!
Begin februari 2017 zullen professionals uit de kunstwereld prioritair .ART domeinnamen
kunnen registreren. Vanaf de zomer van 2017 zullen die domeinnamen dan toegankelijk zijn
voor het grote publiek.

BRAFA – Brussels Art Fair – 21→29/01/2017
Tour & Taxis, Havenlaan 86 C – 1000 Brussel
www.brafa.art
Volg BRAFA ook op Facebook, Twitter @BRAFA_Brussels, LinkedIn, Instagram, Pinterest en
YouTube.
Bekijk de video op:
http://www.brafa.art/video-presentation-en
https://www.youtube.com/watch?v=jV_XY9_ZdHo&feature=youtu.be
Contactpersoon voor de pers in België en internationale coördinatie
Bruno Nélis – b.nelis@brafa.be – GSM +32(0)476.399.579
Voor meer informatie over .ART: www.art.art

