


Museumcultuur Strombeek/Gent 
voor kinderen en gezinnen

kameleon



IEEEEP!
Ik ben Karel de kameleon en ik 
woon in Cultuurcentrum Strombeek. 
Soms woon ik hier rechts, in dat 
hoekje, ja daar beneden, ...
En soms doe ik een dutje daar, 
linksboven.
Je moet heel goed kijken als je mij wil vinden, want ik krijg 
meestal de kleur van de muur of het kunstwerk waar ik 
voorbijloop.

Heb je zin om samen op ontdekkingstocht te gaan?
Samen bekijken we het werk van kunstenares Anouk De Clercq.
Ik heb ook enkele opdrachten voor jou.

Hopelijk ben je niet bang in het donker!
Als je de opdrachten niet zo goed kan lezen, vraag dan aan de 
balie een zaklamp of gebruik de zaklamp op de telefoon van je 
(groot)ouder.  



Hoor je die geluiden ook? Wie is er aan het neuriën? 

Neurie jij thuis ook wel eens een liedje als je aan de tafel zit? 
Of misschien zelfs in de douche?

Luister goed en probeer 
stilletjes mee te neuriën 
terwijl je naar het kunstwerk 
kijkt.
Vraag aan je (groot)ouders, 
broer of zus om met je mee 
te neuriën. 

Helga Humming (2019)



De kunstwerken van Anouk De Clercq bestaan uit bewegende beelden. 
De kunstenares speelt graag met licht en donker. 
Haar werken zijn vaak zwart-wit.
Ook de ruimte is helemaal donker gemaakt, zodat de beelden en vooral 
de lichtpunten in het werk extra goed zichtbaar zijn.

Wat heeft de vrouw op het linkse paneel in haar hand? 
Zou dat een nachtlampje zijn?
Welke bewegingen maakt de hand op het rechterpaneel?
Probeer de bewegingen na te doen.
Welk gevoel krijg je hierbij?



De kunstenares heeft dit kunstwerk gebaseerd op de portretten* en 
wandtapijten van de kunstenaar Bernard Van Orley, een schilder die 
bijna 500 jaar geleden leefde.

Wat zijn de gelijkenissen tussen 
de video van Anouk De Clercq en 
de twee portretten die hierboven 
zijn afgebeeld?
Kijk goed naar de houding 
van de personen.
Kijk goed naar hun kledij.
Naar wat zouden ze 
kijken? Zijn ze door het raam naar 
buiten aan het staren? Misschien 
zijn ze aandachtig naar een 
kunstwerk aan het kijken?

Bernard van Orley , Margaretha van Oostenrijk 
(1487/88-1541)

Bernard van Orley, Portret van de geneesheer Joris 
van Zelle (1519)

*Een portret is een afbeelding van iemands gezicht. Dit kan een schilderij zijn,  
een foto, een beeldhouwwerk... of een video.



Probeer hieronder ook eens een portret te tekenen van je (groot)ouders, broer of zus. 
Hebben ze speciale kleren aan? 
Teken ook wat ze aan het bekijken zijn. 
Je mag iets geks verzinnen. 



One (2020)

Herken je de dame van daarnet?
Anouk De Clercq zag de actrice Helga Davis voor het eerst tijdens een 
concert. Ze vroeg haar om samen te werken, omdat ze vond dat Helga 
kracht uitstraalt.

Kijk elkaar in de ogen en 
probeer elkaar krachtig 
aan te kijken, zoals Helga 
naar jullie kijkt.

Heb jij al eens door een 
microfoon gesproken?
Dit zijn wel veel 
microfoons. 
Hoeveel tel je er? 
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Stel je voor dat jij daar zou staan en dat iedereen in de wereld naar jou luistert.
Wat zou je willen vertellen aan de mensen?
Denk er even over na en schrijf het in de tekstballon.



Kies een plekje uit. Recht je rug en kies een krachtige pose.
Let op je houding. Naar waar kijk je?
Denk aan de vrouw die je zonet in de video-installatie hebt gezien. 

Vraag aan je (groot)ouders, broer of zus om een foto te nemen.
Maak van deze foto een zwart-wit foto door er een filter overheen te 
zetten.
Stuur hem vervolgens naar info@ccstrombeek.be
Laat je ook weten wat je van de tentoonstelling vond?

Tot de volgende keer!

Karel de kameleon.



Tekst: Eline Van Herreweghen
Lay-out: Rowan Dekens

Tentoonstellingsactiviteiten voor kinderen:
op za 17/10 van 10u tot 11u: verteluurtje tussen de kunstwerken. 
op za 24/10 van 9.30u tot 12u: KAAp: In het donker met Anouk
op za 28/11 van 9.30u tot 12u: KAAp: De klas van Joëlle

Ons volledige educatieaanbod vind je hier: 
www.ccstrombeek.be/educatie/kinderen

kameleon




