Welkom in de KLM Crown Lounge

KLM presenteert in de Crown Lounge Thuis! een kunsttentoonstelling over het gevoel dat
thuis kan oproepen. Vanaf 28 november is de tentoonstelling te zien, alle kunstwerken zijn
gemaakt door KLM personeel.
Het is voor de eerste keer in het honderdjarige bestaan van KLM dat het personeel
zijn kunstzinnige talenten op een internationaal podium aan het publiek toont in deze
omgeving. De tentoonstelling is door Manon Babtist en Suzanne Albers geïnitieerd en is in
samenwerking met Charlotte van den Berg, Uttam Raktoe en Willeke van den Boomgaard
tot stand gekomen. Thuis! dient als een geste van het KLM personeel aan de passagiers.
Thuis! heeft de ambitie de passagier een nieuwe ervaring mee te geven. Daarom
sluit de tentoonstelling nauw aan bij het KLM concept MOVING YOUR WORLD: het creëren
van ervaringen die je bijblijven. KLM is een pionier in de luchtvaart, is Nederlands in hart en
nieren, biedt haar passagiers toegang tot de wereld en verkent nieuwe horizonnen.
De KLM kunstenaar is zich bewust van deze KLM spirit en zoekt naast het werk
inspiratie om de passagier te beroeren. In het getoonde werk proberen zij te laten zien wat
thuis voor hen betekent en hoe daar uiting aan te gegeven. Wat betekent thuis voor mij?
Waarom voel ik mij hier thuis? Dit zijn vragen die elke KLM kunstenaar zich heeft gesteld.
Thuis! omvat kunstwerken die allen verwijzen naar het gevoel van thuis. Thema's die
aangesneden worden zijn de Nederlandse geschiedenis, het landschap, de eetcultuur, de
architectuur, de tradities en de kunstgeschiedenis. Naar thuis wordt niet alleen verwezen als
een fysieke plek, maar ook als in de betekenis van verlangen, ergens naartoe bewegen, de
gedachte aan iets aangenaams.
In Thuis! zijn figuratieve en abstracte kunstwerken bij elkaar gebracht zodat een
uitwisseling van ervaringen over thuis tot stand komt. In de tentoonstelling worden de
afzonderlijke kunstwerken verder uitgelicht.

Welcome to the KLM Crown Lounge
KLM presents in the Crown Lounge Thuis! or Home!, an exhibition about the feeling that
home can create. As of 28 November this exhibition can be seen, all artwork is created by
KLM personnel.
For the first time in the one hundred year existence of KLM, personnel displays its
artistic talent on an international podium to the public in these surroundings. The exhibition
was initiated by Manon Babtist and Suzanne Albers, and is realized in cooperation with
Charlotte van den Berg, Uttam Raktoe and Willeke van den Boomgaard. Thuis! serves as a
gesture from KLM personnel to all passengers.
Thuis! has the ambition to give the passenger a new experience. For exactly that
reason, the exhibition closely connects to the KLM concept MOVING YOUR WORLD:
creating new experiences that become lasting memories. KLM is a pioneer in aviation, is
Dutch at heart, offers passengers an entrance to the world and seeks to explore new
horizons.
The KLM artist is aware of this KLM spirit and searches outside of the work
environment to sincerely stir passengers anew. In the works on display the artists try to
show what home means to them and to give expression to the word. What does home
mean to me? Why do I feel at home here? These are the questions KLM artists directed at
themselves.
 huis! consists of works of art that all refer to the feeling of home. Themes visible
T
are Dutch history, landscape, food culture, architecture, traditions and art history. Home is
not just a reference to a physical location, but can also be interpreted as a longing, a
moving to something or somewhere or the thought of something pleasant. In Thuis!
figurative and abstract art are blended together so as to create an exchange of
experiences. In the exhibition the individual pieces are highlighted in more detail.

