ALWAYS IN 15-18.11
THE KITCHEN
08.11-24.11.18

beeldende kunst
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

15.11
16.11
17.11
18.11

18:00-...
14:00-20:00
11:00-18:00
11:00-18:00

Gecureerd door Bent Van Looy
& Martena Duss
met Nel Aerts, Ruben Bellinkx, Kasper De Vos,
Niels Goos, Viktor Hachmang, Stephane Kozik,
Kim Noble, Kate Isobel Scott, Charline Tyberghein,
Domas van Wijk & Tom Volkaert

Doe alsof je thuis bent

Verwacht met Bent Van Looy en Martena Duss als curatorenkoppel niet zomaar een
expo. Hij is muzikant en beeldend kunstenaar, zij een culturele ondernemer. Ze
koesteren een interesse in beeldende kunst en hors-d’oeuvre uitdagingen waarbij ze hun
geraffineerde kennis en competenties harmoniëren. Ditmaal hebben ze enkele jonge
beeldende kunstenaars geselecteerd door kunstscholen en ateliers af te schuimen of zich
te beroepen op hun eigen en gedeelde netwerken van kunstenaars. Het resultaat ervan
mondt uit in een overzicht dat de vinger aan de pols legt van hetgeen zich nu afspeelt in
de kunstwereld.

Gouvernement en CAMPO bundelen hun krachten voor Always In The Kitchen, een
multidisciplinair kunstenfestival dat kunstenaars en publiek verenigt in een huiselijke doch
bevreemdende setting: een IKEA®-keuken. Drie weken lang is de ruimte een speeltuin voor
allerhande uitdagende projecten door curatoren, theatermakers, kunstenaars en artiesten.
Een ongewone context ontstaat en functioneert als het witte canvas voor de verschillende
disciplines waarbij elk event meerdere lagen toevoegt aan het geheel.

24.11
03-10.12
14-16.12

Slotfeest
ONBETAALBAAR in IKEA® Gent
Jingle Balls met ONBETAALBAAR in CAMPO boma

08-10.11

tickets
campo.nu
locatie
Gouvernementstraat 7 Gent
gouvernement.gent
concept: Gouvernement
productie: CAMPO &
Gouvernement

theater
Donderdag 08.11 20:00 & 22:00
Vrijdag
09.11 20:00 & 22:00
Zaterdag 10.11 20:00 & 22:00

Dounia Mahammed &
Gosie Vervloessem
Hof van Eede
Tibaldus
Angelo Tijssens
spel: An Miller, Gosie Vervloessem, Dounia Mahammed,
Greg Timmermans, Ans Van den Eede, Patrick Vervueren,
Renée Van Reeth, Rosanne Van Severen
Trappen het festival af: Dounia Mahammed & Gosie Vervloessem, Hof
van Eede, Tibaldus en Angelo Tijssens. Met fijnzinnige woordspelingen
en humor schreven zij elk afzonderlijk een keukenscène voor zichzelf of
voor iemand anders. Samengebracht vormen de scènes een (al dan niet)
licht verteerbaar geheel, pruttelend tussen herkenbare momenten uit het
dagelijks leven, absurde situaties en recepten voor menselijk gedrag.
Techniek: Anne Meeussen en Philippe Digneffe

illustratie: Lukas Verstraete

Van buitensporige installaties en theatrale keukenscènes tot op maat gemaakte werken en
totaalspektakels, niets – ook niet de koelvakken of fornuizen – wordt gespaard.
Dus maak het jezelf maar gemakkelijk, neem een plek in en doe alsof je thuis bent.

22-23.11

muziek, video,
performance
Donderdag 22.11 21:00
Vrijdag
23.11 21:00

‘Never In The Always (a love story)’

Micha Volders
Jaak De Digitale
Louis van der Waal
voice over: Tine Van den Wyngaert
Het festival waardig afsluiten doen we met een spektakel van kleur,
licht, muziek, drama, liefde, seks en moord. Muzikant/knoppenbediener
Micha Volders en videoproducer Jaak De Digitale (het nachtelijke alias
van Bart Winckers) serveren u samen met acteur Louis van der Waal
een trippy performance waar Alice in Wonderland jaloers op zou zijn.
Met o.m. de fluwelen stem van Tine Van den Wyngaert live muziek,
projection mapping en cartoons creëren ze een universum op het
kruispunt tussen Bobbejaanland, het Oude Testament en Funkadelic.
Techniek: Anne Meeussen en Philippe Digneffe

NEVER IN
THE ALWAYS
(A LOVE STORY)

Met enig verdriet én opluchting nemen we afscheid
van de keuken. Ze is gaandeweg alle zingeving
kwijtgespeeld. Koud en verstard. Weg emotie,
levensvreugde of genot. De vele eigenaars die haar
reeds betastten, hebben haar speelse, vitale en
levensvoorzienende karakter van weleer uitgehold. Ze
is moe. Ze is leeg. Haar laatste wens is pure, oprechte
liefde. Nog één keer wilt ze mensenvlees voelen en
haar functionaliteit hartstochtelijk delen. Bij deze is
ze voor u.

Dit kort fragment bericht niet de droeve begrafenis van maar de brutale moord op de
keuken door de mensheid. Wat is de mens zonder de keuken? Hoe zielig ervaren wij
het leven?
Lamgeslagen, uitgehongerd en op de dool maakt Sesam zijn intrede en heeft hij
honger. Langzaamaan raakt hij in de ban van de keuken en wordt hij vervoerd door
haar schoonheid en oppervlakken. Zo heerlijk egaal en sensueel, zo zijdezacht en
opwindend.
De keuken, zij snakt naar zijn aanraking en uit hun stomende vrijpartij bloeit een
nakomeling. Maar de mooie droom is te goed om waar te zijn en spat al snel uiteen.
De romance ligt op ramkoers. Het onschuldige nageslacht bevindt zich in een
uitzinnige liefdesverhouding, een ware nachtmerrie waarin de liefde die ooit was,
wederom vervalt in destructie en uiteindelijk een woestenij aan schade aanricht.
In de muziekwereld zijn Micha Volders en Jaak De Digitale al lang geen onbekenden
meer. Meester in visuele trucjes Jaak De Digitale bediende eerder al Millionaire
en Evil Superstars van visuele omkadering. Micha Volders is lid van bands met
klinkende namen als Vermin Twins, Meteor Musik en Chrome Brulée. Louis
van der Waal maakt dan weer furore als acteur, theatermaker en lid van het
kunstenaarscollectief Ferdnnd terwijl Tine Van den Wyngaert het al eens bont durft
te maken bij Abbatoir Fermé en “Het geslacht De Pauw”.
Tekst, muziek, beeld & regie: Micha Volders, Jaak De Digitale, Louis van der Waal
Spel: Louis van der Waal & Tine Van den Wyngaert

24.11
Closing party

Na drie weken van allerhande ingrijpende,
explosieve en visuele happenings openen we de
keukendeuren nog eenmaal voordat Onbetaalbaar
de teugels overneemt. Het festival afsluiten doen we
met een feest dat losbarst tussen de aangekoekte
creatieve overblijfselen van afgelopen weken. Hoe
gaat dat nummer van Jona Lewie ook weer?
Portie Gemengd
Dit geëngageerd duo zal de Inox van uw ziel
laten spiegelen als een net afgeschuurde inductie
kookplaat. Verwacht een met staafmixer gemixte
combinatie van doorzeefde melodieën. Vet uw
bakhandschoenen in, voorzie uzelf van een gepaste
kruidenmix, ontkurk de flessen en mix de cocktails
want in de keuken is er altijd nog ijs “in den bak”.

03-10.12 14-16.12
ONBETAALBAAR
in IKEA® Ghent

Jingle Balls

Nu de keukenkasten met handvaten en ovens
voor fortune cookies in ongebruik raken, laten
we het creatieve onderzoeks- en makercollectief
ONBETAALBAAR los op de keuken. Vervormd
door artistieke acties krijgen de resterende
keukenelementen zo de kans op een tweede leven
en zijn de door ONBETAALBAAR omgebouwde en
vernieuwde unieke objecten ook te zien in IKEA®
Gent.

Dat een kerstmarkt ook anders kan, daarvan
getuigt Jingle Balls. Voor een origineel kerstcadeau
– of iets bijzonder voor jezelf – moet je in CAMPO
boma zijn. Staan er ook in de kerstcatalogus:
de getransformeerde, artistiek verantwoorde
keukenobjecten. Waarom geen (deel van een)
keuken cadeau geven?

with ONBETAALBAAR at CAMPO boma

