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Online kunstbeurs Art Global van start
Interview met Menno Pijpers en Pim Baljon
zondag 8 september 2013

Menno Pijpers (l) en Pim Baljon
Sophia Zürcher | Online kunst kopen, zijn we daar klaar voor? Art Global gelooft van wel.
Op 7 september ging Art Global Fair van start: de eerste online kunstbeurs die vanuit
Nederland wordt georganiseerd. Kunstbeeld sprak met de initiatiefnemers.
Ik spreek Menno Pijpers (1990) en Pim Baljon (1990) in Dudok Rotterdam. Hier kwamen
de twee commerciële economen in december 2012 voor het eerst bij elkaar om hun
plannen voor Art Global Fair te bespreken. Het begon met een idee van Baljon om via het
internet topkunst te verkopen. Pijpers, die twee jaar in de galerie Albus Lux heeft
gewerkt, had ervaring in de kunstwereld. “Ik heb jaren in de galerie meegelopen, ik ging
naar beurzen, zag de problemen waar galeries tegenaan kunnen lopen.” Baljon vult aan:
“Pijpers spreekt de taal van de galeries, en ik zag de kant van de marketing.”
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Is Art Global Fair een beurs of een webwinkel?
Baljon: “Uiteindelijk bieden wij galeries een platform waar zij hun kunstwerken kunnen
aanbieden en waar direct gekocht kan worden. In die zin is Art Global dus een webwinkel,
wij bieden 365 dagen per jaar kunst aan. Het is tegelijkertijd een beurs, omdat de galeries
centraal staan en omdat websitebezoekers door de website kunnen browsen alsof het een
beurs is, en zo in aanraking komen met veel verschillende kunstwerken en galeries. We
richten ons op zowel beginnende als gevestigde verzamelaars. De prijzen variëren van 500
tot 26.500 euro. We willen bovendien een aantal keer per jaar een ‘special fair’ van vier
dagen openen met een speciaal thema, om het tijdelijke karakter van een beurs op te
roepen.”
Pijpers: “Daarnaast gaan we inhoudelijke context bieden, door kunstkenners uit te nodigen
editorials te schrijven. Op die manier willen we mensen inzicht geven in bepaalde kunst,
het verzamelen van kunst of rondom het thema van zo’n special fair.”

Hoe verhouden jullie je tot andere websites waar je kunst kunt kopen?
Baljon: “Artspace lijkt in zekere zin op ons, zij gebruiken hetzelfde soort e‐commerce
concept, maar het grote verschil is dat wij de galeries centraal stellen.”

Waarom stellen jullie de galerie centraal?
Pijpers: “Tijdens mijn werk bij galerie Albus Lux merkte is dat galeries essentieel zijn voor
de ontwikkeling van een kunstenaar. Veel kunstenaars hebben moeite met het
commerciële aspect. Een galerie neemt ze aan de hand, kijkt wat wel en niet werkt,
introduceert ze bij verzamelaars. Wij nemen een deel van hun verkoopkanalen over, zodat
galeries kunnen doen waar ze goed in zijn: kunstenaars begeleiden.”
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Denken jullie niet dat een koper een kunstwerk in het echt wil zien?
Baljon: “Je ziet dat mensen steeds meer online kopen. Niemand had verwacht dat mensen
schoenen zouden kopen zonder ze te passen, maar sites als Zalando verkopen als een gek.
En natuurlijk is het ook belangrijk dat wij een internationaal publiek bereiken dankzij het
internet.”
Pijpers: “Mensen blijven natuurlijk altijd de behoefte houden om kunst in het echt te zien,
maar als je de cijfers bekijkt van Art Market Monitor, zie je dat vorig jaar meer
kunstwerken online dan in de galerie werden verkocht. Galeries blijven het echter lastig
vinden om online te verkopen omdat zij bepaalde marketingkennis niet hebben. Wij willen
topgaleries daarbij begeleiden. Maar we kondigen ook de exposities in de galeries aan
hoor.”
Baljon: “Dat wordt voor ons de grootste uitdaging, om optimaal gebruik te maken van die
wisselwerking tussen online en offline.”

Wat is een topgalerie?
Baljon: “We hebben een lijst van galeries gemaakt en ons laten adviseren door
kunstkenners, gekeken welke kunstenaars ze vertegenwoordigen, op welke beurzen ze
staan, hoe er over ze gesproken wordt. En dan is het kwestie van de stoute schoenen
aantrekken, aanbellen en vragen of ze zich bij ons aan willen sluiten.”
Pijpers: “We hebben nu zes galeries in Nederland die graag meedoen: Vous etes ici, Art
Affairs, Boetzelaer | Nispen, Ron Mandos, Nouvelles Images en Gerhard Hofland. We willen
er niet een Nederlandse site van maken, dus binnenkort gaan we naar het buitenland.”
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Hoe werkt de samenwerking tussen de galerie en de website?
Baljon: “Als een bezoeker iets bestelt, krijgt de galerie een mailtje en handelt de
bestelling af. Wij geven de galerie regelmatig feedback. Als we bijvoorbeeld zien dat een
werk vaak wordt bekeken, maar steeds maar niet wordt verkocht, kunnen we overleggen
met de galeriehouder waar dat aan ligt: misschien moeten we het kunstwerk anders
weergeven, of misschien is het beter te kiezen voor een ander soort kunst of een andere
kunstenaar. Voor de lancering vragen we galeries zo divers mogelijk werk aan te bieden,
zodat we snel kunnen ontdekken wat wel en wat niet werkt.”
www.artglobalfair.com
Foto’s: Sophia Zürcher en Art Global Fair

Wil je alles weten over hedendaagse kunst? Neem nu een abonnement!
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