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Mentor en pupil

‘We zijn

nooit
uitgeleerd’
Kunstverzamelaar Melanie van Ogtrop is de
mentor– en schoonmoeder – van kunstadviseur
Nina van Heuveln. ‘Nina laat niets aan het toeval over,
zelf ben ik meer van de Franse slag. Ik denk altijd:
dat komt wel goed.’
fotografie Violaine Chapallaz
styling Tricja styling
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Nina: ‘Zeven jaar geleden ontmoette ik Melanie, ik was bestuurslid van Van Loon
100, de jongerenclub van Museum van Loon. Ik organiseerde voor hen een gallerytour in onder andere de Circle Gallery en daar raakte ik met Melanie in
gesprek. Ook met haar zoon Michiel trouwens, nu mijn verloofde, haha. Ik weet
nog precies waar we het over hadden. Melanie vertelde me over de veilinghuizen waar ze had gewerkt en de bestuursfuncties die ze bekleedde bij het Stedelijk Museum en de Vereniging Rembrandt. Ik was enorm onder de indruk.
Zelf was ik pas derdejaars kunstgeschiedenis, zij had al zo veel ervaring en had
ook nog een eigen expositieruimte: dat wilde ik ook!’
Melanie: ‘Mij staat een ander moment bij, het installeren van de tentoonstelontstond het idee om de tentoonstelling in de Circle
ling van een vriendin, fotograaf Marie-Claire Greve, die weer de tante van
Gallery, de galerie van Melanie, te houden. Het resultaat
Nina is. Ik was daar al heerlijk de boel aan het bestieren: dit zou ik hier hanwas fantastisch! Wij zochten vervolgens samenwerking
gen, dat daar – toen Nina zei: maar zó zou het ook heel leuk zijn! Ik dacht
met Unseen, waardoor er allerlei internationale verzahé, wat goed! Ik vond je heel bevlogen, eigengereid en initiatiefrijk.’
melaars langskwamen, dat werkte heel goed.’
En toen?
Melanie: ‘Nina is heel gestructureerd, maakt een draaiNina: ‘Vervolgens kwamen we elkaar tegen op beurzen en openingen van
boek en afspraken met de kunstenaars: wanneer ze alles
tentoonstellingen. Je was altijd harmoeten inleveren of ophangen. Zelf ben ik
telijk, open en geïnteresseerd. Ik
meer van de Franse slag, ik denk: het komt
werkte voor verschillende galeries,
wel goed. Nina laat niets aan het toeval over.’
‘Ik heb mijn galerie een
onder andere voor Grimm. Jij spotte
Nina: ‘Ik ben inderdaad nogal... hands on, ja.’
poos gesloten, omdat ik
talentvolle kunstenaars bij acadeWat leer jij van Melanie, Nina?
mies, en nodigde ze uit om bij jou
‘Zij duikt meer in de stof, neemt de tijd voor
mijn twijfels had over
te komen exposeren. Je gaf jonge
een concept, waar ik soms ongeduldig kan
hoe het eraan toeging
kunstenaars de kans gezien te worzijn. Bij een open dag van een academie kan
den, dat vond ik geweldig.’
ik denken: dit is niks, als het voor mij totaal
in de kunstwereld.
onduidelijk is. Melanie verdiept zich er dan
Melanie: ‘Terwijl ik er juist steeds
Ik wil dat iemand zich
toch in, sluit het niet meteen uit.’
meer op terug kwam. Ik heb mijn
galerie zelfs een aantal jaar gesloten,
Melanie: ‘Ik ben nieuwsgierig. Als ik drie dinafvraag: raakt dit me?
omdat ik mijn twijfels had over hoe
getjes op de grond zie liggen denk ik: daar
En niet: wat gaat het
het eraan toeging in de kunstwereld.
moet een gedachte achter zitten, overtuig
Ik zag een overdreven honger naar
me! Ik beweeg me al lang in de kunstwereld,
opbrengen?’
nieuw talent en kunstenaars werden
in de jaren tachtig werkte ik voor Sotheby’s
enorm gehyped. Mij werd voortin Londen en Amsterdam, en daarna bij
durend gevraagd: over hoeveel tijd
Christie’s. Op een gegeven moment heb je
denk je dat de waarde van dit werk is verdubbeld? Dat stuitte me tegen
een koffer vol aan kennis en ga je verbanden leggen. Dat doen
de borst, ik dacht: jongens, daar gaat het toch niet over! Kunst is steeds
kunstenaars ook en dat maakt het zo spannend. Neem bijvoormeer een commodity geworden, het moet iets opleveren. Dat was niet
beeld het werk van Eva Crebolder, zij werkt met keramiek. In
mijn insteek. Ik wil dat iemand oprecht geïnteresseerd is in het werk,
haar vazen herken ik het werk van Giorgio Morandi, in de verin de maker, in wat hem beweegt, waar hij voor staat, wat zijn beweegstilling een vleugje verre Oosten en in haar tegeltableaus zie ik
redenen zijn. Ik wil dat iemand zich afvraagt: raakt dit me? En niet: de Zero-beweging.’
wat gaat het opbrengen?’
Wat is je eerste kunstherinnering eigenlijk, Melanie?
Hoe lang duurde die stop?
‘De familieportretten! Ik ben opgegroeid in Frankrijk, we waren
‘Vijf, zes jaar totdat Nina met het idee van Tipping Point kwam, een
met vier kinderen en maakten altijd grappen over die rare
jong, bevlogen fotografencollectief dat het breekpunt van de fotokoppen. We hadden zo onze favorieten, verzonnen bijnamen.
grafie opzocht. Hun enthousiasme en professionaliteit maakte dat
Het heeft ons gevormd, heeft ons nieuwsgierig gemaakt. Hoewel
ik de draad weer oppakte.’
niemand verder in de kunst is beland overigens, alleen ik.’
Nina: ‘Een goede vriend van mij die het collectief had gecreëerd
Wat betekent kunst voor jou, Nina?
was op zoek naar een ruimte voor de eerste tentoonstelling. Zo
‘Het is mijn passie. Zelf kunstenaar worden zat er niet in, maar ik
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Hoe is de band tussen jullie ontstaan?

Trui Isabel Marant via
MyTheresa, rok Rejino Pyo
via MyTheresa, ketting en
armbanden privébezit, pumps
(te zien op eerste foto) Acne
Studios via Moise Store

had wel interesse voor kunst, dus na
mijn middelbare school ging ik een half
jaar op doorreis langs Venetië, Florence
en Rome: daar is de liefde voor kunst
pas echt ontstaan. Daarna besloot ik
kunstgeschiedenis te studeren. Ik vind
het leuk om de connector te zijn tussen
kunstenaar en koper, vorig jaar heb
ik tijdens Amsterdam Art Weekend The
Big Art Show georganiseerd: veertien
opkomende kunstenaars lieten beelden,
fotografie, schilderijen en installaties
zien. Ik woonde toen nog antikraak in
de Jordaan in een fabriekspand van wel
zeshonderd vierkante meter. Dat leende
zich er perfect voor. Het pakte zo goed
uit dat er nu een tweede editie – The
Little Big Art Show – komt in de Circle
Gallery, tijdens Amsterdam Art Weekend eind november.’
Als er iets is wat je door de jaren heen
geleerd hebt, Melanie, wat is dat dan?

‘Naar mezelf luisteren, me niet gek laten
maken door modes of hypes. En niet
te snel oordelen.’
En jij Nina?

‘De tijd nemen voor kunst en ook zeker
niet te snel oordelen. Neem LAM Lisse,
het kunstmuseum van de familie Van
den Broek. Zij verzamelen kunst die
met voedsel en consumptie te maken
heeft. Toen ik daar in eerste instantie
over hoorde dacht ik: nee jongens echt? Gaan we nou boodschappen
afgebeeld zien ofzo? Maar toen me gevraagd werd te helpen met het
inventariseren van alle werken in de collectie en ik me er meer in verdiepte besefte ik hoe ontzettend leuk het was.’

collectie, ik heb coups de coeur! Ik heb liefdes met impact om
me heen hangen!’
Hoe kijk jij, Nina, nu tegen het kunstvak aan, waar je zo
hartstochtelijk in wilde?

‘Na mijn studie ben ik naar Londen verhuisd, om voor een
kunstadviseur te werken. Maar toen ik terugkwam en voor
Nina: ‘Het is misschien eerder zo dat we dezelfde taal spreken. We houmezelf begon merkte ik dat de cultuur hier heel anders is.
den er allebei van als er een zekere gelaagdheid in de werken zit, als kunst
een achterliggend verhaal heeft.’
In Londen waren veel jonge verzamelaars die risico’s durfMelanie: ‘Kijk, dingen kunnen mooi zijn, zoals de natuur overweldigend
den te nemen. Nederlanders zijn vaak behoudender, durmooi is, maar het bijzondere van kunst is dat kunstenaars hun mening geven
ven pas te kopen als de buurman het ook doet. Dat vond
en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen. Zo heb ik werk aan
ik moeilijk, ik stond te trappelen, maar het kwam niet
de muur van Abdoulaye Konate, een Malinese kunstenaar, die installaties van
echt van de grond. Daarom hou ik me – met mijn bedrijf
lokale stoffen maakt om sociale en politieke issues aan de kaak stellen. Op
Heuv Art – naast kunstadvies ook bezig met kunsteveeen foto van Mohau Modisakeng, die zichzelf als model gebruikt, dwarrelt as
nementen en fondsenwerving voor bedrijven. Om kunst
over hem heen, ten teken van rouw over de erbarmelijke situatie in het posttoegankelijker te maken voor een grotere groep, orgakoloniale en post-apartheid Zuid-Afrika. Dat raakt mij elke keer als ik erlangs
niseer ik kunstevents. Maar ik ben een nog even groot
loop. Mensen zeggen weleens dat ik een mooie collectie heb, maar ik heb geen
liefhebber, ik lees alles over kunst, zie zoveel mogelijk.’
Hebben jullie dezelfde smaak?
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Jurk Massimo Dutti,
laarzen Arket

Torinese, de boekbinders van alle Italiaanse telefoonboeken. Hij erfde het
bedrijf, leefde een teruggetrokken leven
en kocht de mooiste kunstwerken:
van middeleeuwse kunst tot Russische
expressionisten en Italiaanse surrealisten. Die hing hij op in het familiekasteel,
waar hij elke dag ging lunchen, te midden van al zijn werken. Daarna ging hij
weer naar huis, boven zijn kantoor, waar
niks noemenswaardigs aan de muur
hing. Wat een verhaal hè?’
Die zijn er vast meer, mooie verhalen
in de kunstwereld?

Melanie: ‘Vroeger zeker, toen het kunstenaarsvak nog rebellie was. Dat is het:
sinds de commercie is de rebellie verdwenen! Neem nou Yayoi Kusama,
die haar collega’s met witte stippen
beschilderde. Niki de Saint Phalle en
Jean Tingueley staken ook hun nek uit.
Of de durf van Louise Bourgeois, die
allerlei trauma’s verwerkte in haar werk:
er waren toen meer uitgesproken karakters, denk ik, er heerste meer gekkigheid. Kunst was een uitdrukkingsvorm,
een protest, een zoektocht, een drang
om iets nieuws uit te vinden. En als je
er ook geld mee kon verdienen dan was
dat mooi mee genomen.’
Wanneer ben je een ware kunstkenner, vinden jullie?

Melanie: ‘Wat door de jaren heen is veranderd, is de rol van Nina: ‘Het helpt wel als je de geschiedenis van de kunst kent, maar
jonge kunstenaars. Waar ze zich vroeger naar de wensen
de hedendaagse kunst verandert natuurlijk voortdurend. Nu is fotografie
booming, maar straks wordt het misschien videokunst, of virtual reality,
van de galeries plooiden, zijn ze nu zelfstandiger en mondiger. Ze zijn ook zakelijker geworden. Ik vind dat jonge wie zal het zeggen?’
kunstenaars ruimte en tijd moeten krijgen om te experimen- Melanie: Je kunt het je nu nauwelijks voorstellen: nadat ik mijn studie
teren, om zich te ontwikkelen.’
kunstgeschiedenis had afgerond en in Londen de Sotheby’s Training
Wie zijn jullie voorbeelden, in de kunst?
Scheme volgde, werden we in één jaar klaargestoomd om als expert bij
Nina: ‘Melanie natuurlijk.’
een van de veilinghuizen van Sotheby’s te gaan werken. Alle disciplines
Melanie: ‘In Turijn zit de Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, kwamen voorbij en daarna durfde je echt te zeggen of een werk authenopgericht door Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, die in een tiek of een kopie was, of volledig gerestaureerd. Je ging languit met
oude fabriek een expositieruimte voor hedendaagse kunst is
een zaklamp onder een tafel liggen om te kijken of een werk met spijbegonnen. Ze loopt voorop in het ontdekken en presenteren kers of met houten pinnen in elkaar zat. Een enorm goeie leerschool.
van nieuwe ontwikkelingen in de internationale hedendaagse Maar goed, eigenlijk ben je nooit uitgeleerd. Dat is misschien wel het
kunst, ze pakt het heel breed aan. Dat zou hier in Nederland niet mooiste van kunst.’ ●
misstaan. Ik heb het er met Nina over gehad, maar ik zie het hier
nog niet zo snel gebeuren. O, en nu moet ik ook denken aan die The Little Big Art Show, 23 & 24 november, 12.00-18.00 uur, Circle
zonderlinge man, Federico Cerruti van de Legatoria Industriale Gallery, Kerkstraat 67 in Amsterdam
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