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Persbericht: 
 

Tentoonstelling “Deverte” van Wannes Lecompte in de Oude Kerk te Sint-Agatha-Berchem  
Van 20 tot 29 januari 2017 

 
Het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Agatha-Berchem, onder impuls van Schepen 
voor cultuur Peter Decabooter, wil in januari een jong Berchems beeldend kunstenaar de kans geven 
zijn werk te tonen aan het brede publiek.  
 
Wannes Lecompte (38 jaar) woont sinds 2011 in Sint-Agatha-Berchem waar hij op zijn zolderatelier 
zijn abstract werk vorm geeft. Hij genoot een artistiek opleiding in Gent, Antwerpen en Berlijn. Hij is 
een veel gevraagde kunstenaar in gekende galerijen zowel in het binnen- als het buitenland.  
Enkele van zijn werken zijn tot 14 februari te zien in Oostende (Mu.zee en Venetiaanse gaanderijen) 
waar hij deelneemt aan de tentoonstelling B.LAST met “Drie generaties Belgische abstracte kunst”. 
Zijn werk hangt naast werk van grote schilders zoals Victor Servranckx, George Vantongerloo, Raoul 
De Keyser, Ilse D’Hollande, Pol Mara, Prosper De Troyer of Paul Joosten.   
 
De relatie tussen de kunstenaar en zijn omgeving staat centraal alsook het abstract denken. 
Spontane penseelstrepen, het onbeheersbare spel van lijnen en vormen of sobere kleuraccenten, 
soms laag over laag, zorgen voor een zwijgzaam beeld vol emotie. Het doek of het driedimensionaal 
materiaal waarop hij schildert kan gewoon alles zijn. Niets is vast, alles staat los.  
 
In deze tentoonstelling getiteld “deverte” brengt hij compleet nieuw en nooit eerder vertoond werk 
waar blauw en wit de hoofdrol spelen. Verwacht u niet aan een zee van werk maar aan een subtiele 
dialoog tussen voorzichtig gekozen werk en de ruimte van de Oude Kerk.  
De toegang is gratis. De vernissage is op vrijdag 20 januari om 19u. Verder zaterdagen en zondagen 
telkens van 14u tot 18u. Maandag 23 en dinsdag 24 gesloten. Woensdag en donderdag open van 14u 
tot 18u en vrijdag een nocturne van 19u tot 21u30 en op zondag 29 januari is er de ”finissage”.  
 

 
 
 

Contactpersonen: 
Peter DECABOOTER 
Schepen voor cultuur 
Tel. : 02/563 59 27 (secr.) – GSM 0497/64 40 44 
pdecabooter@1082berchem.irisnet.be  
 
Mireille WALSCHAERT 
Verantwoordelijke dienst Communicatie 
Tél. : 02/464.04.85 - GSM : 0493/74.26.73 
mwalschaert@1082berchem.irisnet.be 


