Persbericht
Kunst op de Luchthaven van Oostende-Brugge
Luchthaven
Vanaf het begin van de paasvakantie tot eind 2019 kan elke luchthavenbezoeker in Oostende
genieten van “kunst” in de centrale vertrekhal.
Er is de mooiste dierenfamilie “The travelling penguin family” verbonden in een kunstinstallatie (by
artist Hannes D’Haese – Le Compte) bestaande uit 27 pinguïns en daarnaast is er een reeks van
“pop art” schilderijen die later dit jaar zullen worden opgehangen aan de muur links van de check-in
balies.
De kunstinstallatie zal te vinden zijn op het platform boven de infobalie ter hoogte van de lift.
Hoe subjectief kunst ook is, hoe objectief men kan stellen dat kunst mensen verbindt. De Luchthaven
Oostende-Brugge als locatie om kunst te exposeren biedt een breed draagvlak en omarmt veel
belanghebbenden. Het dient het gemeenschappelijke belang op z’n minst.
Marcel Buelens; “Om op een luchthaven te werken, moet je van mensen houden. Dus ook van dieren.
Zelfs de pinguïns weten dit en hebben beslist om hun vakantie op onze luchthaven door te brengen.
Kunst en dieren op onze (kind)vriendelijke en aangename regionale luchthaven, een mooie
aanwinst.”
Kunstenaar
Hannes D’Haese - Le Compte, een kunstenaar met één heldere motivatie “making the world a better
place”. Elk van zijn kunstprojecten draagt liefde en verdraagzaamheid in zich. Hij wil de planeet met
mens en dier helpen beter maken met zijn kunst.
Het is een kunstenaar die zich liet inspireren door de Nederlandse artiest Karel Appel. Appel
gebruikte vaak héél véél kleur en werd beroemd door zijn gevleugelde uitspraak “Ik leg het er
tegenwoordig flink dik op, ik smijt de verf er met kwasten en plamuurmessen en blote handen
tegenaan, ik gooi d'r soms hele potten tegelijk op.”
D’Haese – Le Compte (53 jaar) werd geboren in een kunstminnende familie. Een
beeldhouwersfamilie. De bekendsten onder hen; zijn moeder Begga, z’n nonkels Reinhoud en Roel
D’Haese. Deze laatste behoort tot de grootste Vlaamse surrealistische beeldhouwers.
Met zijn kunst wil Hannes D’haese antwoord bieden op zijn obsessionele drang naar solidariteit door
een groot aantal mensen bewust(er) te maken. Zijn allesomvattende visie over liefde, passie, verdriet
en geluk vindt u terug in al zijn werken.

Extra gasten
Hannes D’Haese- Le Compte brengt zaterdag 6 april twee bijzondere gasten mee uit het
kunstmilieu.
Siegfried Vynck (1979), de wereldbekende “spuitbussenkunstenaar” uit Oostende. Hij verwierf naam
en faam met de Chrystal Ship, het street art kunstproject in Oostende, waaraan hij meewerkte als één
van de graffiti artiesten.
Nicholas van Varenberg (1995), diens artiestennaam “V la D”, de zoon van ’s wereldbekende
krachtpatser met een gouden hart Jean-Claude Van Damme. Beide heren laten hun virtuositeit los op
de pinguïns.

Dierenasiel Oostende; Het Blauwe Kruis van de Kust
De opbrengsten die resulteren uit de verkoop van de pinguïns (alle pinguïns zijn pièces uniques)
gaan integraal naar het Oostendse dierenasiel.
Het sterk en lokaal verankerde dierenasiel kan extra financiële middelen gebruiken om de continuïteit
in het voortbestaan ervan mee te helpen waarborgen.
De keuze van dit sociaal doel zit ‘m in de gemene deler; zowel de inzet als het onderwerp van de
kunst hebben parallelle eigenschappen.
Fabrice Goffin; “Al bij de oprichting in 1929 had het Blauwe Kruis van de Kust een verbondenheid met
kunst. Mede-oprichter James Ensor zou dit ongetwijfeld genietend aanzien!”
Alle luchthavenbezoekers én passagiers krijgen die ochtend niet alleen kunst te zien, maar ook te
horen. DJ Walt Max (all round DJ met referenties Shôko Barcelona, Los Altos Club Barcelona, Blue
Buddha Beach, Knokke, etc.) zal van 9 am tot 12 am iedereen in de juiste stemming brengen met
opzwepende beats & vibes want ook dat is kunst!
De persconferentie zal plaatsvinden op zaterdag 6 april om 11u in de centrale vertrekhal (ter
hoogte van de ingang aan security controle).
Er wordt aan de voltallige ploeg en aanwezige pers een drankje aangeboden.
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via deze link.
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