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UITNODIGING 
 

Officiële inhuldiging nieuw muurfresco van Wannes Lecompte 
in Sint-Agatha-Berchem - 30/08/19 om 17u 

  
 

Het gaat niet om wat je ziet. Het gaat om wat je wil zien” (Ger Van Elk) 

Woon je in Sint-Agatha-Berchem, dan kan je er alvast niet naast kijken, want kunstenaar Wannes Lecompte 
is er begin juli gestart met het schilderen van een fresco op een zijgevel op de hoek van de Kerkstraat en de 
Joseph Mertensstraat. Het fresco is een initiatief van Wannes zelf, in samenwerking met het lokaal 
cultuurbeleid en maakt deel uit van een gemeenschapsvormend project.  

Voor het fresco maakt Lecompte gebruik van een oude frescotechniek, waarbij hij schildert in de natte 
bezetting op de muur. Het wordt een vol fresco, m.a.w. een volledig dicht gepleisterd fresco. “Michelangelo 
werkte vroeger op deze manier” legt hij zelf uit.  

Verdere inspiratie haalt hij bij Piero della Francesca. Hij gebruikte namelijk een heel speciale opbouw van 
kleuren. "Mijn werk is echter abstract.” Wannes werkt namelijk met oneffenheden in de muur, met lichtinval, … 

Het is niet Wannes' eerste werk; naast zijn dagelijkse ‘kunst-werken’, is dit reeds het tweede fresco dat hij op 
een buitengevel maakt. De eerste kan je bewonderen in Strombeek.  

De titel van het fresco is ‘Fabel’. Een verhaal als alibi/aanzet om naar het beeld te kijken. 

Het fresco wordt op vrijdag 30 augustus ingehuldigd, nl. op de eerste dag van de Grote Kermis, die 
plaatsvindt van 30 augustus t.e.m. 1 september 2019. Philippe Van Cauteren (SMAK-directeur) zal het fresco 
dopen, Teun Verbruggen zorgt die avond voor de muzikale opluistering van ‘Fabel’. 

Fan van Breugel? Het wordt een heus feest want we zijn die dag ook in blijde verwachting van ‘De 
Zennebiest’! Geïnspireerd op de gravure “Grote vissen eten kleine vissen”, naar een ontwerp van Pieter 
Bruegel, bouwde het Alibicollectief een kleine trailer om tot een ambulant theatertje – De Zennebiest ! Het 
plan bestaat erin om deze Zennebiest te confronteren met de hedendaagse realiteit, met de stad en tegelijk 
met wat er rest aan het omliggende platteland. In navolging van Pier Den Drol (Boerenbreugel) die er destijds 
regelmatig, vanuit Brussel, op uit trok om kermissen en feesten af te schuimen.   

Wilt u op de hoogte blijven van Wannes zijn vooruitgang en andere festiviteiten? Volg dan zeker het fresco op 
Facebook https://www.facebook.com/Fresco-Sint-Agatha-Berchem-2019-2238428533147242/ of neem eens 
een kijkje op https://www.facebook.com/1082berchem/ 

Indien u hierover nog vragen heeft kan u terecht bij Lenitha Danckaert, cultuurbeleidscoördinator van 
gemeente Sint-Agatha-Berchem. 

 
 
 

https://www.facebook.com/Fresco-Sint-Agatha-Berchem-2019-2238428533147242/
https://www.facebook.com/1082berchem/


Contactpersonen: 
 
Lenitha DANCKAERT 
Dienst Nederlandstalige cultuur 
02/ 435 13 92 – ldanckaert@berchem.brussels 
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