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Emmo en Karmin – ‘M’ en ‘K’
Emmo Grofsmid (1951-2011) en Karmin Kartowikromo (1948-2011) waren bij leven samen, maar
ieder op zijn eigen wijze, de drijvende kracht achter MKgalerie Rotterdam/Berlin. ‘MK’ – daarin klinkt
de klank van hun voornamen door: zij wáren MKgalerie.
Emmo en Karmin waren heel bijzondere mensen, een heel bijzonder koppel – alom
bewonderd en geliefd. Hun onverwachte dood sámen, op maandag 6 juni 2011, sámen onderweg van
Rotterdam naar Berlijn, sloeg een gat in de levens van velen: niet alleen van hun families, maar ook
van hun kunstenaars, hun vrienden en gelieven.
Meteen daarna ontstonden plannen om het gedachtegoed van ‘M’ en ‘K’, de spirit van waaruit
ze leefden en werkten te laten voortleven, over hun dood heen. De manier waarop ze hun leven en
werken deelden, hun passie voor kunst en voor kunstenaars integreerden in hun dagelijks leven en
dat voortdurend met anderen deelden is, zeker in het huidige kunstklimaat, te waardevol om óók nog
verloren te laten gaan. De toekomstige MK Award wil daarom kunstenaars steun en vertrouwen
geven, die onverstoorbaar, los van de waan van de dag, werken aan een eigenzinnig oeuvre, maar
daarbij ook een actieve bijdrage leveren aan het discours over kunst en het belang daarvan in de
samenleving.

Karmin Kartowikromo en Emmo Grofsmid; september 2010
© foto: Ria Kouijzer-Lendering / HeARTTwente

Leven en Kunst zijn één – ‘that’s the spirit!’
Het ging Emmo en Karmin nooit om de kunst alleen, maar ook om de makers daarvan, de
kunstenaars. Als ze die eenmaal gekozen en omarmd hadden, schonken ze hun vertrouwen, hun
‘geloven in’, kritisch maar altijd loyaal. Emmo en Karmin waren entrepreneurs in de kunst, maar ze
deden het niet ‘voor het geld’, maar uit nieuwsgierigheid en passie, met een goede neus én ieder
eigen persoonlijke smaak. Ze waren gedreven galeriehouders, maar werden nooit drammerige
verkopers. Ze waren open en integer, en oprecht vriendelijk. Daarbij waren zij vooral zichzelf, altijd
enthousiast en oorspronkelijk, en bruisend met ideeën en plannen. Ze wisten van aanpakken, van
‘gewoon-maar-beginnen-en-niet-zeuren’. Ze paarden enorme inzet aan persoonlijke betrokkenheid.
Ze maakten van hun liefde voor de kunst hun leven. Hun kunstenaars beschouwden zij als vrienden,
als zelfgekozen familie, altijd welkom, altijd gekoesterd en verzorgd. Kunst was voor hen een
onmisbaar onderdeel van het leven.
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Emmo Grofsmid en Karmin Kartowikromo – M & K
Emmo Grofsmid (1951-2011) groeide op in Oost Groningen, Karmin Kartowikromo (1948-2011) in
Suriname. Ze ontmoetten elkaar in Rotterdam, in de vroege jaren 70. Emmo was daarheen gekomen
voor een opleiding in de scheepvaartsector; Karmin – opgeleid in de elektrotechniek – om zich hier
verder te ontwikkelen. Voor beiden was ‘Rotterdam’ destijds óók een stap in een grotere, andere
wereld. Voor Emmo en voor Karmin was het Liefde op het eerste gezicht; bijna 40 jaar daarna hebben
ze die liefde vorm gegeven, op hun heel eigen manier.
Geen van tweeën waren ze bekend met de wereld van de kunsten, laat staan met die van de
beeldende kunst. Daarin werden ze geïntroduceerd en wegwijs gemaakt door twee vrienden, die hen
onder hun hoede namen. Door hen kwamen ze in contact met kunstwerken, en met kunstenaars. Ook
dát werd een grote liefde – een die uiteindelijk richting gaf aan al het andere in hun levens.
Samen begonnen ze al snel, beetje bij beetje, met dubbeltjes en kwartjes, zelf ook kunst te
kopen en te verzamelen: mooie dingen wil je immers zelf ook dagelijks om je heen hebben.
Door hun ontmoetingen met levende kunstenaars ontwikkelden ze geleidelijk aan ook
belangstelling voor eigentijdse kunst – dingen die nú ontstaan. Ook daarvan wisten ze aanvankelijk
weinig, maar door eindeloos kijken en lezen, en vooral door te praten – met elkaar en met anderen –
ontwikkelden ze eigenzinnige visies. Ze hadden alle twee eigen interesses, eigen voorkeuren: Emmo
raakte gepassioneerd voor fotografie, Karmin voor met name schilderkunst.
Ze waren het lang niet altijd met elkaar eens, noch in hun ideeën over kunst, noch in allerlei
meer pragmatische en persoonlijke aspecten van het leven. Emmo en Karmin waren eigenzinnige
individuen in een relatie die weigerde saai te worden en die altijd in beweging was, omdat zij tot het
laatst van hun leven kibbelden en worstelden om hun gelijk. Ze hadden ieder hun eigen ‘gut feeling’.
Waar Emmo meer man van de wereld leek, was Karmin de 'stille', die vaak gewoon deed waar hij zin
in had: Emmo moest dat maar goed vinden, die zei weleens: "Karmin is de baas". Voor omstanders
klonken hun discussies soms hard tegen hard, maar het leidde steeds tot levendige en frisse
inzichten, zowel in hun zakelijke als in hun liefdesrelatie. Voor henzelf stonden onvoorwaardelijk
respect voor, en vertrouwen in elkaar als een paal boven water. Ze leefden een TAT-relatie (‘together
apart together’) – met elkaar, én met de kunst en de kunstenaars, én met hun vrienden daaromheen.
Ze waren onbetwistbaar een gouden duo, met ieder een eigen persoonlijkheid en inbreng; ze leefden
vaak apart maar altijd en onscheidbaar ‘samen’.
Al doende werden ze niet alleen liefhebbers en verzamelaars van eigentijdse kunst, maar ook
kenners en professionals met autoriteit, waarnaar anderen graag luisterden.
In 1992 startten Emmo Grofsmid en Karmin Kartowikromo in hun eigen appartement aan de
Mathenesserlaan in Rotterdam de ‘MKexpositieruimte’. Om hun passies met anderen te delen
begonnen ze daar met huiskamerexposities van de kunst en de kunstenaars die ze om zich heen
verzamelden. Voor de eerste expositie werd het huis één grote installatie, en bivakkeerden ze
noodgedwongen maar zonder enig probleem in de keuken. In 1994 konden ze een pand kopen in de
Witte de Withstraat – die op dat moment getransformeerd werd tot ‘kunst-as’ van Rotterdam; dáár
gingen ze verder, onder de naam ‘MKgalerie’.
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Witte de Withstraat 53 – huis voor werken en leven met kunst
Wat voorheen een wat louche en dicht-begevelde nachtclub was geweest (de ‘Frou Frou’) bouwden
Emmo en Karmin om tot een open en uitnodigend huis-voor-kunst. Ze werden daarbij geholpen door
Herman Kossmann, destijds een jonge architect. Emmo en Karmin hadden gezien hoe Kossmann kort
daarvoor met minimale middelen en radicale ingrepen het statige pand Witte de Withstraat 63, waarin
meer dan een eeuw de Nieuwe Rotterdamsche Courant gezeteld had, had omgetoverd voor het toen
net nieuwe Nederlands Foto Instituut. Zó iets wilden ze ook!
Kossmann: “Het werd een ‘maatpak-huis’ voor zichzelf als kunst-liefhebbers. Het ging Emmo
en Karmin om de galerieruimte, die was het allerbelangrijkste. Daar moest alle ruimte zijn voor hun
hobby: de Kunst. De Mathenesserlaan was een echt ‘huis-huis’ geweest, waar de Kunst ingepast
moest worden. Hier moest het helemaal anders: er moest allereerst álle ruimte komen voor de Kunst
en het exposeren en eventueel verkopen ervan, en daarnaast ook nog woonruimte. Daarbij was een
goede keuken essentieel: die hoorde volgens hen natuurlijk gewoon bij het hele proces van het
exposeren van de Kunst en het ontvangen van kunstenaars en kopers… We hebben het ook
uitgebreid gehad over een doka-annex-atelier voor Karmin, die in die jaren zelf experimenteerde met
zeefdrukken. In onze gesprekken ging het veel minder over de woonkamer, en de slaapkamers.
‘Gezellig wonen’ – dat was voor Emmo en Karmin gewoon níet aan de orde...”.
De weinige beschikbare middelen werden volgens die prioriteitenlijst ingezet. Het pand kreeg
een nieuwe, heel open gevel uit minimaal-dunne staalprofielen, en een strakke betonvloer op de
e
begane grond. Verder werd daar een vide gebroken, zodat ook de 1 verdieping deel werd van de
galerieruimte, waarin verder nog een kleine pantry kwam. Tenslotte werden voorbereidingen gemaakt
e
voor een uitbouw aan de achterzijde – de latere projectruimte. Op de 2 verdieping kwam een
meterslange keuken uit simpele standaardkastjes, voorzien van fronten in betonplex. Dat keukenblok
was, naast een gigantische eettafel met plek voor twintig, het belangrijkste ‘meubel’ in de woonruimte.
De vloer ervan bestond uit platen multiplex, die ook in de rest van het huis lagen. Dat was het wel zo’n
beetje, de rest kon dan eventueel later nog wel eens.... Om kosten te sparen staken Emmo en vooral
Karmin ook zelf de handen uit de mouwen; tot op het laatst heeft Karmin steeds eigenhandig aan het
pand gebouwd en geklust.

In de galerie, tijdens de opbouw van een expositie; januari 2008
© foto: Wim Bosch

MKgalerie – Witte de Withstraat 53
De verhuizing naar de Witte de Withstraat markeert ook het moment dat Emmo en Karmin hun passie
voor kunst en kunstenaars omzetten van serieuze hobby in een professionele activiteit. Emmo gaf de
managementfunctie op die hij sinds een aantal jaren bekleedde bij een internationaal
zeecontainerbedrijf; en Karmin zag in, dat zijn eigen aspiraties als kunstenaar maar moeilijk te
verenigen waren met die van galeriehouder – later gaf hij ook zijn baan bij de Rotterdamse
Gemeentebibliotheek ‘eraan’. Kunst werd voor beiden een full time job. Of liever gezegd: ze wijdden
hun tijd voortaan full time aan de kunst – dat was niet zozeer een job, als wel hun Leven.
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Emmo en Karmin gingen heel ver in hun commitment. Een van de eerste presentaties in de
nieuwe MKgalerie betrof een ruimtelijk werk van William Engelen. Een pal achter de glazen pui
geplaatste wand oogde net zo vanzelfsprekend als een midden in de ruimte geplaatste kolom. Dat het
hier om een interventie ging hielden beide galeriehouders vóór zich; ze waren vooral benieuwd naar
de reacties van het publiek. Pas na maanden, toen de kolom en de wand waren weggehaald, werd de
betekenis van het kunstwerk duidelijk: de wekenlange discussie over de ruimte bleek juist de opzet
van de kunstenaar (en van zijn galeriehouders) te zijn geweest.
Vanuit de Witte de Withstraat 53 hebben Emmo en Karmin met hun MKgalerie een belangrijke
bijdrage geleverd aan de renommee van eigentijdse kunst – niet alleen locaal, maar ook nationaal en
internationaal; en tegelijkertijd zijn ze van vitaal belang geweest in leven en loopbaan van ontelbare
kunstenaars. Ze hadden een open oog, een goede neus en vooral een ruim hart, niet alleen voor al
gerenommeerde kunstenaars, maar ook voor debutanten – makers die het op dat moment nog
moesten, of zouden kunnen gaan maken.
Met liefde en zorg, en met tomeloze energie presenteerden Emmo en Karmin kunstenaars en
hun werk, jaarlijks minstens 10 tentoonstellingen. Het is achteraf gezien een indrukwekkende lijst! (zie
http://www.mkgalerie.nl/exhibitions/past/index.php en http://www.mkgalerie.nl/old/). Of ze dat werk ook
daadwerkelijk konden verkopen was daarbij nooit de primaire overweging. Uiteraard wilden ze goed
voor ‘hun’ kunstenaars zorgen en hen inkomsten verschaffen, maar voor henzelf was vooral belangrijk
of ze artistieke potentie voelden en zagen, desnoods op langere termijn. Tot het zover was koesterden
ze hun mensen: gul en genereus schonken ze geduld en vertrouwen, artistieke feedback en morele
steun, maar ook gewoon praktische energie en hands-on support. Karmin had bijvoorbeeld altijd nog
wel een bruikbare fiets voor je staan – vaak geassembleerd uit onderdelen van ‘lijken’ die hij
zorgvuldig langs trottoirs verzamelde.
Dat alles vonden ze niets bijzonders, niets om je op voor te laten staan – dat was gewoon
vanzelfsprekend! Niet verkopers wilden ze zijn, maar vrienden.
Ook kopers en klanten, en collega’s en verdere belangstellenden werden als vrienden
onthaald: openingen bij MK waren feestjes, natuurlijk met drankjes, maar altijd was er óók lekker te
eten – daar zorgde Karmin voor, vanuit die zo belangrijke keuken bóven. Befaamd werden ook de
‘MKdinners’, vast onderdeel van het VIP-programma van Art Rotterdam – alweer kookte Karmin, voor
een huis vol mensen. En ook kunstenaars en verdere vrienden, die op doordeweekse dagen even de
galerie kwamen binnenlopen voor een praatje aan de bureautafel, waaraan Emmo of Karmin steevast
bezig met ‘de galerie’: “wil je thee?” en vaak ook “je blijft toch wel even een hapje mee-eten, ik heb
toch net gekookt, er is genoeg.” Zei dán maar eens nee…
Emmo en Karmin waren ware ambassadeurs voor de kunst. Met hun bevlogenheid en
drempelverlagende gastvrijheid wisten zij bij velen de passie voor beeldende kunst te ontketenen.
Juist die bevlogenheid werkte aanstekelijk; het maakte de galeriehouders echt niet uit of een werk
verkocht zou worden, als het maar door het publiek ervaren werd en zou leiden tot nieuwe
gesprekken.
Dat herhaalde zich in Berlijn, waar ze vanaf 2007 MKgalerie Berlin startten. En alweer ging
het hen niet om het grote geld, maar om nieuwe uitdagingen – voor hen persoonlijk maar ook
professioneel. Ze wilden de Duitse kunstmarkt verkennen en kennismaken met jonge kunstenaars in
Berlijn. Ze presenteerden er – voorzichtig – hun eigen kunstenaars, maar het was niet louter
voortzetting van MKgalerie Rotterdam. Ze waren vooral aan het experimenteren en zochten naar
expositievormen die aansluiting kon vinden binnen de overdaad van de Berlijnse kunstwereld (zie:
http://mkgalerie.de/exhibitions/past/index.php en http://www.mkgalerie.de/old/).
Hóe ze dat deden en hoe uniek dat was, is misschien het meest treffend beschreven door
Rob Perrée in juni 2011.
En of dat allemaal nog niet genoeg was…
Ook buiten hun eigen galerie om waren Emmo en Karmin volop actief voor de Kunst – uiteraard! Uit
interesse, uit welbegrepen eigenbelang, maar nooit daartoe beperkt. Ze hadden inmiddels
dondersgoed in de gaten, dat kunst en kunstenaars een veel breder draagvlak verdienen dan enkel zij
zelf en hun MKgalerie konden bieden. Zo waren ze samen met bevriende collega’s (da’s eigenlijk
dubbelop…) de founding fathers van de eerste kunstbeurs in Rotterdam, die uitgroeide tot de Art
Rotterdam van vandaag de dag. Onvermoeibaar namen ze ook deel aan andere kunstbeurzen,
nationaal én internationaal: Art Amsterdam, ARCO Madrid en ‘Miami’; ook ‘Paris Photo’ kreeg hun
belangstelling, en in 2010 besloten ze spontaan tot deelname aan de kersverse HeARTTwente –
gewoon, omdat ze overtuigd waren van de waarde van dat inititiatief.
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Emmo bekleedde ook jarenlang allerlei bestuursfuncties: bij de stichting Rotterdamse
Galeries, bij de Nederlandse Galerie Associatie en bij Art Amsterdam. Emmo was man van de wereld,
daar lag zíjn kracht – in het overzicht, in de realiteit, in het organiseren van de puntjes-op-de-i.

Karmin opereerde veel meer in en vanuit een eigen en meer lokale wereld – hoewel hij van
hen beiden ongetwijfeld ook de meest pragmatisch ingestelde was. In een interview uit 2009 betoogt
hij dat een galerie eigenlijk ook gewoon een winkel is, wél een met bijzondere waar, maar toch…: “[…]
De selectie is eigenlijk puur op persoonlijke smaak. Het is eh… je moet wél iets kiezen wat jij mooi
vindt, want als je mooi vindt kan je ook weergeven, weer vertellen aan de mensen; als je niet mooi
vindt dan wordt het… ja, dan houdt het op, ik… we zijn geen autoverkoper, dus je moet wél met
emotie verkopen. […].”
In dat interview klinkt óók Karmin’s tomeloze enthousiasme door, de waterval van bubbelende
en bruisende ideeën en plannen die hij óók was: “we moesten eigenlijk eens… heb je zin om méé te
doen?”. Voortdurend bedacht hij allerlei nieuwe kunstprojecten, nieuwe acties en nieuwe initiatieven,
sommige vér voorbij enige hemellimiet, andere wel degelijk verwezenlijkt. Karmin miste bijvoorbeeld
een podium voor recensies over hedendaagse kunst; daarom begon hij in september 1998 met
TubeLight, waarvan hij lange tijd hoofdredacteur was, ‘als een vader’ – aldus de redactie in
retrospectief. Karmin’s ‘Moet er ook niet eens een podium komen voor alles wat de Rotterdamse
galeries organiseren?’ resulteerde in ‘What’s Up’, waarvan hij weer hoofdredacteur was, en samen
met Emmo mecenas – in stilte, uiteraard.
Karmin, die ‘Forever young’ formuleerde als thema van de laatste What’s Up waaraan hij
meewerkte, was zich tegelijkertijd ook steeds meer ervan bewust dat nieuwe generaties het stokje
zouden moeten gaan overnemen (“ik voel dat ik niet zo lang meer te gaan heb…” – “onzin”, riepen wij
dan…). Hij wakkerde daarom bij jonge mensen de vonkjes aan om ook een eigen galerie te beginnen.
Zo werden hij en Emmo de artistieke peetvaders van een nieuwe generatie galeriehouders in
Rotterdam: Frank Taal, Iris Cornelis, en Bob Smit bijvoorbeeld, en bezagen ze met voldoening de
WallGallery ontstaan, Zic Zerp en Stichting Toonzaal – en kon ook dat PLAFOND niet eens wat meer
aan de weg timmeren? Meeeeer léven in de brouwerij – dat heeft de kunst nodig, in Rotterdam én
daarbuiten.
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In Parijs tgv ‘Paris-Photo’; augustus 2010
© foto: Margi Geerlings

6 juni 2011… en verder: ‘lang zullen ze léven’
Aan dit alles leek op maandag 6 juni 2011 abrupt een einde te komen. De week daarvoor waren ze
samen in Venetië voor de Biënnale; door een ongelukkige boeking bleven ze langer dan nodig, “…
maar we genieten van de stad” (aldus Emmo in een sms’je) en was het een kleine, zeldzame vakantie
samen geworden. Maandagochtend vroeg vlogen ze terug naar Rotterdam, maar ze wilden meteen
weer door naar Berlijn, waar een nieuwe tentoonstelling opgebouwd en geopend moest worden.
Daarom gingen ze er dit keer samen heen – er moest immers nog zo veel werk verzet... Die
reis, in hun busje vol kunstwerken en ander materiaal voor de nieuwe opening eindigde op nog geen
150 kilometer van huis tegen de peiler van een viaduct. Samen op slag dood.
On-voor-stel-baar – dat was het gevoel van de honderden die het condoleanceregister
tekenden, of elders getuigden van hun ongeloof, medeleven, verslagenheid en bewondering. Dat
klonk ook door tijdens de indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst op 14 juni 2011 in Museum
Boijmans Van Beuningen – direct volgend op de crematieplechtigheid – in de woorden van vrienden
en collega’s uit de wereld van de kunst (alweer dubbelop!): onder anderen Sjarel Ex en Cathy Jacob
van Boijmans Van Beuningen, Guus Broos van de Nederlandse Galerie Associatie, Alexander
Ramselaar die mede via de MKgalerie kunst was gaan verzamelen, en beeldend kunstenaar Otto
Egberts.
Emmo Grofsmid en Karmin Kartowikromo zijn nu hopelijk in het ‘Awawawoubi-land’, waarover
Karmin het de laatste tijd regelmatig had – zíjn versie van ‘hierna’. Ze hebben ongelooflijk veel
betekend: hoe ze waren, dachten en deden was uniek en waardevol. Het kán toch niet dat dat
allemaal voorbij zou zijn.
Dat gevoelen vond onder andere zijn weerslag in het themanummer ‘Emmo en Karmin’ van What’s
Up, dat in december 2011 verscheen. De Redactie – onwennig, nu zonder Karmin als ‘onstuimige
hoofdredacteur’ – schreef in haar voorvoord ‘Sterven is een beetje afscheid nemen, nooit voorgoed!’
Hun overlijden komt in een tijd van grote culturele omslag, op een moment dat de cultuurwereld door
de politiek wordt gedwongen tot bezinning.
De MK Award, vernoemd naar Emmo en Karmin, is daarom ook te bezien als een van de
eerste initiatieven van binnenuit de kunstwereld, door ondernemende kunstenaars. Dát is wat Emmo
en Karmin achterlaten: de do it yourself mentaliteit, niet zitten wachten op succes, maar zelf initiatief
nemen. Niet treuren, maar dóen! De MK Award is dus óók een ‘Lang zullen ze leven!’
© Guus Vreeburg, februari 2012
met dank aan:
Willem Besselink, Marije Lieuwens en Hans Wilschut
reageren? stuur een mailtje
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