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Tussen kunst en design

AMPERSAND HOUSE

DE LIVING GALLERY VAN
IKE KATHRYN

Absoluut Design

Hoe kan je kunst en design op een levendige manier voorstellen aan het publiek?
Door wonen en tentoonstellen te combineren, zo concludeerden global
nomads Ike Udechuku en Kathryn Smith. Ze kochten een prachtig
herenhuis in Sint-Gillis en brachten er Ampersand House in onder, een bijzondere galerie die tegelijk hun thuis is.
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Het gebeurt wel vaker dat kunst-

handelaars werk bij hen thuis tentoonstellen.
Ze richten dan een commerciële galerie in
en wonen zelf boven hun zaak. Wij niet. Wij
kozen de leefruimtes van ons huis zelf als de
setting waarin je onze collectie kan bekijken.
Vanuit onze voormalige basis in Luxemburg
hebben we in 2010 verschillende uitstapjes
naar Brussel gemaakt om de alternatieven te
vergelijken. We zochten naar een pand met
hoge plafonds, veel ruimte, parketvloeren en
overvloedig natuurlijk licht: de voorwaarden
om ons concept van ‘living gallery’ te kunnen
uitvoeren. Als locatie kozen we Brussel. Hier
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is het nog betaalbaar om een herenhuis te kopen. In Parijs bijvoorbeeld is dat al veel moeilijker, en in Londen, Sydney of San Francisco,
steden waar we ook hebben gewoond, kan je
het helemaal vergeten.
Ons project kreeg de naam Ampersand House
mee. De ampersand staat symbool voor de
versmeltende en verrijkende manier waarop
we elementen samenbrengen. De combinatie van een prototype van een stoel met een
vintagetafel en hedendaagse foto’s brengt soms
een dialoog op gang. Soms ook gaan de stukken met elkaar de confrontatie aan. Onze collectie verandert voortdurend, zodat het huis

evolueert met elk stuk dat er bijkomt of verdwijnt. We zijn vooral op zoek naar verzamelobjecten met het oog op een mooi ingerichte
woning: meubels, zowel vintage als modern,
verlichting, fotografie, keramiek. Naast een
sofa van Illum Wikkelsø uit 1959 plaatsen we
bijvoorbeeld een fruitschaal van Jens Harald
Quistgaard of een kruk van Hans Sandgren
Jakobsen. Op de muur komt dan een werk
van een kunstenaar die we vertegenwoordigen
- een foto van Stephen Papandropoulos of een
ingelijst gedicht van Neil Wood, belicht door
bijvoorbeeld een prototype van een lamp van
Nathalie Dewez.
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We hebben de kamers zo ingericht dat je er
onze aanwezigheid als bewoners kan afleiden.
We eten aan een grote tafel van carraramarmer
uit 1970, omringd door stoelen van Verner
Panton, en maken gebruik van het hedendaagse keramiek van Ann Van Hoey. Omdat onze
kantoorruimte meer licht nodig had, gaven we
het Belgische ontwerpduo Sylvain Willenz en
Hubert Verstraeten de opdracht om lampen
te creëren. Ze hebben een nieuw ontwerp gemaakt dat ook door onze klanten kan besteld
worden. We vinden het belangrijk dat het huis
een echt huis blijft, een ruimte waar plaats is
voor praktische dingen, voor hebbedingen,
voor decoratie.
Tussen de tentoonstellingen door reflecteren
we met kunstenaars over hun werk. Tijdens
het eten overleggen we met een ontwerper van
verlichting, of we spreiden stoffen uit over de
meubels terwijl we een kopje thee uitschenken voor een specialist die net terug is van de

90

textielmarkt in Istanboel. Bezoekers zijn altijd
welkom bij ons. Om het huis te bekijken, de
artiesten en ontwerpers te ontmoeten of gewoon om te zien of we thuis zijn. De woonruimte annex galerie dient als een soort salon
waar verzamelaars en artiesten samenkomen
om hun interesses te delen. Soms nodigen we
een chef-kok uit, die de aanwezige kunstvoorwerpen, architectuur en objecten gebruikt als
inspiratie voor zijn culinaire creativiteit. Als
galeriehouders balanceren we tussen al die
mogelijkheden.
In een recente tentoonstelling gaven we keramiekspecialiste Annette Sloth carte blanche
om een overzicht van hedendaagse keramiek
samen te stellen. Zij plaatste beeldjes van de
Deense kunstenares Louise Hindsgavl op een
Deens vintagedressoir. De delicate, sorbetkleurige keramieken sculpturen van de Nederlandse kunstenaar Wouter Dam kregen
een plek op een zwart marmeren bijzettafeltje

van de Noorse ontwerper Sigurd Ressel. De
foto’s op onze muren maakten plaats voor keramische installaties van de Franse kunstenaar
Cathy Coëz. Ze ging zelfs zover om een grote
installatie met een diameter van twee meter
aan te brengen op een muur in de tuin.
Hoe het nu voelt om in een kunstgalerie te
wonen? Wel, na een zware storm belde een ongeruste Cathy om te vragen of haar kunstwerk
het had overleefd. We stapten snel uit bed en
liepen de trap af, de tuin in. Daar troffen we
eenentwintig fluorode keramische objecten
aan, gehuld in een doorschijnend jasje van
regendruppels, glinsterend in het morgenlicht
… en stuk voor stuk ongedeerd. Een heel bijzonder moment!

Ampersand House, Tasson Snelstraat 30, Brussel (St.-Gillis).
Tel. 0479 821 976. Open woe tot zat van 13 tot 18 uur of op
afspraak. ampersandhouse.com. Foto’s Frederik Vercruysse.
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