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Losgehen
in een IKEA-keuken
De keuken is het hart van het huis, waar verhalen worden verteld,
conflicten uitgevochten, plannen gesmeed. Dat dachten ook Gouvernement
en CAMPO, die een bende makers uitnodigen om zich uit te leven in een
grote IKEA-keuken. Achter kastdeurtjes, in lades en ovens vind je drie
weken lang beeldende kunst, muziek en theater.

Week 1
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“De keuken is voor
mij de belangrijkste
plek in huis”
Week 1 krijgen theatermakers Dounia
Mahammed, Hof van Eede, Tibaldus en
Angelo Tijssens vrij spel. Zij brengen elk hun
eigen interpretatie van een keukenscène in
een unieke compilatievoorstelling. Het
publiek staat tussen de acteurs in de keuken.
DounIA: “op dit moment zijn we nog volop
aan het aftasten. Gosie Vervloessem en ik
werken heel intuïtief en zoeken het experiment op, dus sowieso zullen we geen strak
scenario volgen. Misschien doen we iets rond
Canadese ganzen en het feit dat die als invasieve diersoort worden gezien en op de afvalberg belanden. of rond het
verteringssysteem. Ik heb Gosie aangesproken omdat zij allerlei fascinerende keukenprojecten heeft gedaan en ik het gevoel had
dat er een ontmoeting mogelijk was tussen
onze verbeeldingswerelden.”
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bijvoorbeeld heeft iets troostends, warm en
huiselijk. Ik kook graag, vind het leuk om te
experimenteren, om smaken uit andere culturen te lenen. Mijn moeder vindt het ook leuk
om nieuwe dingen te ontdekken. Zij had geen
vaste recepten, maar het was altijd lekker. Van
haar erfde ik het ‘op gevoel koken’. Mijn papa
kookt helemaal anders, hij was chef-kok. Als
ik bij hem op bezoek ga, schotelt hij me verschillende Algerijnse gerechten voor. Soms
bel ik hem op voor kookadvies, dan kan hij
makkelijk een uur aan de lijn hangen om alle
stappen te overlopen.”

Toevluchtsoord

“Voor mij is de keuken de belangrijkste plek
in huis, ik breng er het meeste tijd door. Als ik
niet weet wat te doen of gestresseerd ben, dan
ga ik koken of bakken. Pannenkoeken bakken
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Muisjes

“Toen ik klein was, hadden we op een bepaald
moment muizen in de keuken. Mijn mama
deed haar best om de muizen te verjagen,

maar ik kon het niet laten om voor het slapengaan stiekem cornﬂakes onder de kast klaar te
leggen. Elke ochtend ging ik kijken en hadden
de ‘schattige muisjes’ alles opgegeten. Ergens
wist ik dat ik ze niet mocht voederen, maar ik
kon niet inschatten hoe fout het was. Gelukkig is het nooit uit de hand gelopen.”
Universeel

“Meestal werk ik zonder of met een iets
abstractere scenograﬁe. De keuken waarin we
samenkomen bij Gouvernement schommelt
in mijn hoofd voorlopig een beetje tussen verschillende werelden. Thuis hadden we niks
van IKEA, zelf hou ik meer van oude meubels, en toch voelt het vertrouwd aan. Die
algemeenheid, dat universele karakter, vind
ik interessant.”
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Strafste keukenherinnering

“Toen ik in Gent studeerde, woonde ik met
een hoop studenten in een heel groot, oud
huis. Op een dag was ik aan het eten en viel
het hele keukenplafond op mijn hoofd, in één
stuk. Ik zat daar als een stoﬃge mummie tussen de brokstukken.”

Week 2

Favoriete keukensong

“En toen
kwam het hele
keukenplafond
naar beneden”

Culturele duizendpoot Bent Van Looy en
zijn al even creatieve vrouw Martena Duss
cureren in week 2 een expo met op maat
gemaakte en bestaande werken van kunstenaars. Het duo heeft een uiteenlopende aanpak en achtergrond, wat een eclectisch en
boeiend programma oplevert.
BEnT: “Martena en ik hebben een generische, witte IKEA-keuken tot onze beschikking gekregen en daarbinnen mag alles. We
maakten een keuze uit wat we op dit ogenblik
spannend vinden op gebied van beeldende
kunst. Sommigen brengen bestaand werk,
anderen maken iets speciaal voor de tentoonstelling. Zo heeft Ruben Bellinkx een prachtige video gemaakt van een wolf die als een
razende aan een keukenstoel sleurt. nel Aerts,
die prachtige keukenhanddoekmotieven
gebruikt, draagt een schilderij bij. Ook Tom
Volkaerts prachtige keramieken krukken zullen te zien zijn.”

“Ik heb wel een paar songs over keukens
geschreven, want het is toch de kern van het
huis. Hoe gezellig je living ook is, het gebeurt
allemaal in de keuken. Ook op feestjes gebeuren de beste dingen in de keuken, net zoals in
het liedje van Jona Lewie waarnaar het event
is genoemd. Maar er zijn ontelbare goede
keukensongs. Ik denk spontaan aan de twijfelachtige reggaeband UB40 die met ‘Rat in
mi kitchen’ een basic probleem bezingt: er is
een rat in mijn keuken, wat zal ik doen?”
Beste IKEA-hack

“Wij hebben de bekende krukjes in blinkend
millenial roze gespoten. Dat is het leuke aan
IKEA, het is een soort schatkist waar je zelf
nog vanalles mee kan doen. Een heel mooie
designkeuken nodigt minder uit tot creëren.”
Een leeg canvas

“IKEA is iets dat alle klassen en rangen overstijgt. Iedereen heeft iets van IKEA, in die zin
is IKEA bijna onzichtbaar geworden. Voor dit
project is de simpele, witte versie van de keuken perfect want daar kan je nog vanalles mee
doen, je kan er karakter aan toevoegen. Zo
gaat Charline Tyberghein letterlijk op de kastdeuren schilderen, iemand anders gaat iets
met de oven doen. Ik ben benieuwd hoe de
keuken tot leven zal komen.”
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“Blij dat wij de keuken
volledig mogen
vermassacreren”
Voor het slotakkoord zorgen Micha Volders
en Jaak De Digitale, die de keuken tot leven
wekken met beeld en geluid. En het belooft
een demonische rollercoaster te worden. Of
in de woorden van Micha: “Een kruising tussen Bobbejaanland en de zeven cirkels van
Dante’s hel.”
MICHA: “Jaak en ik hebben een multidisciplinaire trip voor ogen. Louis van der Waal,
bekend als de clowneske man die bij Gruppo
Pawlowski het podium onveilig maakt maar
ook danser en theatermaker, zal een soort van
slachtoffer van de keuken worden.”
Memorabele keukenscène

“Vroeger drumde ik bij El Guapo Stuntteam,
en op het podium stak Captain Catastrophy
zichzelf elke keer in brand. Ik herinner me
een avond dat ik met hem was uitgenodigd bij
King Khan, een artiest met een cultstatus, half
Indiër, half Canadees. We zaten in zijn keuken
en hij was zo enthousiast aan het uitleggen, zo
vol van zichzelf, het was een onemanshow.
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Plots stort achter hem zijn hele keuken in, alle
schappen met borden en kookpotten en kruiden. Overal gebroken glas en etensresten. Dat
was hallucinant, en dan de uitdrukking op
zijn gezicht… We konden niet anders dan in
de lach schieten.”
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Praktisch vs. artistiek

“IKEA is massaproductie, niet echt duurzaam, maar het is wel heel betaalbaar, het
zorgt ervoor dat mensen in hun huis een illusie van smaak kunnen creëren. En voor muzikanten is het altijd wel een goede oplossing
geweest om bijvoorbeeld handige synthesizerrekjes mee te knutselen. Het leuke aan dit
project is dat wij – als laatste – de keuken volledig mogen vermassacreren. ONBETAALBAAR geeft ze daarna een tweede leven.”
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