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De Antwerpse gallerina INGRID DEUSS woont en werkt in  
hetzelfde pand. Mens, huis en galerie lopen smooth in elkaar over:  

‘Ik hou van spullen met een verhaal’.

MIJN HUIS, MIJN STIJL

UIT DE KUNST

fotografie HELENIO BARBETTA
tekst MAAIKE BEEKERS

Linkerpagina: De woonkamer, met als blikvanger giraffe Elisabeth, een tweedehands aangeschaft verjaarscadeau.   
Boven: Ingrid, Lee & Syd voor een werk van Albert Pepermans, met daarnaast het uitzicht op het Centraal Museum van Antwerpen. 

 ijn huis ‘Een ruim appartement uit begin jaren 
dertig in de Stationsbuurt in Antwerpen. Ik woon 
er met mijn dochter Lee van 12 en zoon Syd van 
10. Ik vond het altijd al een intrigerend gebouw, 
dus zodra het 16 jaar geleden te koop kwam, ben 

ik meteen gaan kijken. Later kwam ook de begane vloer, een win-
kelpand, te koop. Kon ik mooi mijn kantoor van maken, ik doe de 
fotoproductie voor mode- en reclamecampagnes, werk voor tijd-
schriften. Uiteindelijk is die begane grond mijn galerie geworden.’
Kunst aan huis ‘Mijn galerie, Ingrid Deuss Gallery op de Provin-
ciestraat, is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Ik richt me op 

M fotografie, al piept er wel eens iets anders tussen. Ik heb nu net privé 
een werk aangekocht van een Belg in Amerika, een graffitiartiest, 
The Art of Chase.  En er komt ook een graffittiproject aan in Ant-
werpen waar ik mijn schouders mee ga onderzetten. Het werk van 
Karel Fonteyne vind ik ook geweldig.’
Mijn interieur ‘Wat mijn interieur vooral kenmerkt, zijn de kunst-
werken en de boeken. De meubels die er staan zijn ook wel karak-
teristiek. Mijn ex-man werkt in de filmwereld als setdesigner/
decorateur, door de jaren heen ben ik een beetje door zijn ogen 
gaan kijken, denk ik. Van nieuw design word ik niet warm of koud, 
geef mij maar een vintage meubel met mooie details.’ >
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De buurt ‘Toen we er gingen wonen, was het er nog een beetje louche, maar 
door de tijd heen is-ie enorm geëvolueerd. Vlakbij ons huis zit de Zoo van 
Antwerpen, als we erheen gingen en de achteruitgang namen, waren we eigen-
lijk al thuis. Het is een levendige wijk: om de hoek zitten de collega’s van  
Zeno X en Base-Alpha, de pas gerenoveerde Koningin Elisabethzaal, ook  Jan 
Fabre en atelier Luc Tuymans zitten er, concertzaal De Roma waar ik graag 
kom. Ook leuk: het is een gemengde buurt, er wonen veel artiesten. Ik heb 
me nooit onveilig gevoeld, ook vroeger niet. Ik hou van een wijk met karakter.’
Mijn stijl ‘Ik geef de voorkeur aan krachtig en sober. Zelf ben ik nogal zwart-
wit gekleed, nou ja eerder zwart. Het is niks voor mij om met felle kleuren of 
motieven op te vallen. Liever kies ik voor kwaliteit en speciale aspecten: de 
snit, de stof, een bijzondere vorm. Ik werk soms voor A.F. Vandevorst, die stijl 
spreekt me aan: er gaat kracht vanuit, een mening, zonder dat-ie overschreeuwt.’
Favoriete plek in huis ‘De chaise longue op mijn slaapkamer. ’s Morgens valt 
daar de zon heel mooi op, dan ga ik daar met een kop koffie, die mijn zoon 
vaak spontaan brengt,  rustig opstarten, beetje lezen, beetje mail checken. Dat 
is een heerlijk moment. Einde van de dag is juist de keuken favoriet, waar mijn 
kinderen of vrienden aan de toog komen zitten om met mij te babbelen terwijl 
ik kook. Het is een heel ongedwongen plek.’
Vintage vondsten ‘Ik heb veel vrienden die in vintage design doen. Ik kom 
vaak in de Kloosterstraat en ben dol op rommelmarkten. Meestal ga ik met 
mijn dochter, die de mooiste dingen spot. Op zondag zit er een heel leuke 
markt bij de voetgangerstunnel. Ik hou van spullen met een verhaal, in gewone 
winkels kom ik nauwelijks.’
Keukenprinses ‘Nou, zo zou ik het ook weer niet noemen, maar ik kook graag 
en probeer allerlei dingen uit. Toen mijn dochter vegetarisch werd dacht ik: 
dan pak ik het ook goed aan. Ik kocht twee boeken van de Green Kitchen en 
stortte me er volledig in. Tot Lee na een tijdje zei: “En nu dit recept, maar dan 
met een lekker stukje vlees”.’
Altijd in de koelkast ‘Een fles witte fijn, liefst een goeie droge Italiaanse. Ik 
hou van Italië, ik hou van Italiaanse wijn.’
De stad uit ‘Ik heb vrienden in Puglia en ga daar het liefst in mei heen. Dan  >

Linksboven: De woonkamer, gevuld met voornamelijk vintage 
en kunst, natuurlijk. Daarnaast: een werk van Albert 

Pepermans. Boven: Syds favoriete bezigheid: een strip lezen in 
de vintage DeSede DS 66, pas op de kop getikt 



Ingrid voor een werk van Marianna Rothen 
en (rechts) Veronika Pot, ernaast de lamp 
Pipistrello van Martinelli Luce. Het werk in 
de gang komt uit de reeks Smoking Kids van 
Frieke Janssens. 
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is het er prachtig, de natuur is een beetje ruwig, met keien en rotsen. Als je 
zo vroeg in het jaar gaat, is het er ook niet toeristisch.’ Ze hebben er overigens 
ook een super vakantiehuis dat je kan huren.
Beautyfavorieten ‘Ik ben fan van Santa Maria di Novella. Ik heb er van alles 
van en geef het ook vaak cadeau. Aésop is ook lekker.’
Buurtadressen ‘Den Druiventros, in de Kerkstraat. Ze hebben er een vrij klas-
sieke keuken, de kwaliteit is goed en er is een superfijn binnentuintje. Laatst 
heb ik het met een vriendin geopend en gesloten. Verder kom ik graag bij 
Graanmarkt 13, een conceptstore met een fantastisch vegetarisch restaurant 
beneden. Brutal is ook prettig, maar Den Druiventros wint.’’
Concullega’s ‘Galerie Sofie Van de Velde in de Lange Leemstraat, die – de naam 
zegt het al – door mijn vriendin Sofie wordt gerund. Galerie Zeno-X in de 
Godtstraat, waar ze vooral figuratieve, moderne schilderkunst hebben, bij-
voorbeeld van Michaël Borremans. Naast werk van mijn favoriete fotograaf 
Dirk Braeckman. Verder is Fifty One Gallery goed, in de Zirkstraat, met onder 
meer de fotografie van Bruno V. Roels.’ 
Weekendrituelen ‘Op zaterdagmiddag sta ik altijd graag zelf in de galerie.  
’s Avonds ga ik dan lekker eten met vrienden uit de buurt, naar een opening, 
naar musea of optredens. Dat kan evengoed in Brussel zijn.’
Musea enzo ‘Het MuHKA, dat net gerenoveerd is en het Fotomuseum aan 
de Waalse Kaai. Verder kom ik met mooi weer graag in het Middelheimmu-
seum, een beeldenpark in een deel van het Nachtegalenpark.’
Op het nachtkastje ‘De laatste tijd ben ik verslingerd aan Connie Palmen. Ik 
heb haar eens vluchtig ontmoet tijdens een première van Alex van Warmer-
dam, in Eye in Amsterdam. Ze keek me toen heel indringend aan. Toen ik 
vervolgens een interview met haar in Humo las, werd ik nog eens extra getrig-
gerd. Ik heb vroeger ook wel dingen van haar gelezen, maar nu word ik er 
meer door gegrepen. Misschien heeft het met de fase in mijn leven te maken? 
Momenteel ligt Geheel de uwe naast mijn bed.’
Nooit het huis uit ‘Mijn kunstwerken, daar ben ik erg aan gehecht. Ik koop 
alles op buikgevoel, dus er is echt een emotionele vibe. Ik heb een zwak voor 
wat donker, gelaagd werk, waar steeds iets nieuws op te ontdekken valt.’ ● F
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Linksboven: de keuken. Daarnaast een kunstwerk van Karel 
Fonteyne, met op de grond twee werken van Marianna Rothen. 
Boven Syd op zijn slaapkamer; zijn bureau en stoel, van Friso 

Kramer, zijn wederom vintage vondsten 



Doorkijkje van de gang naar de woonkamer 




