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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 meestal 
neem ik de kleur aan van het kunstwerk waar ik voorbij 
kruip.

Wil je graag iets meer te weten komen over de kunstwerken 
en de kunstenaars in deze tentoonstelling? Ga je mee op 
ontdekkingstocht? 
Niet schrikken als je iets voelt kriebelen!
Ik klim graag van schouder naar schouder om alle 
kunstwerken goed te bekijken.

Af en toe geef ik je ook een opdracht. Tijdens de 
openingsuren kan je schrijf- en tekenmateriaal lenen aan 
het onthaal om deze opdrachten uit te voeren. 

Ben je er klaar voor?
Kom maar mee!



Europalia is een festival dat elke twee 
jaar wordt georganiseerd. Elke keer staat 
een ander Europees land in de kijker. Dit 
jaar is dat Roemenië. 
Weet jij waar Roemenië ligt op de kaart 
van Europa? Waar ligt België?

Kun jij de titel van de tentoonstelling vertalen? 

“Displacement and togetherness” betekent in 
het Nederlands: “Verplaatsing en solidariteit.”
Deze tentoonstelling gaat over migratie of de 
verplaatsing van personen of groepen mensen 
van één plaats naar een andere. Solidariteit 
betekent verbondenheid of het gevoel dat je 
met iemand anders samen hoort.
---

Kleur op de 
kaart van Europa

 Belgie in het groen en 
Romenie in het rood.



Voorzichtig!
Niet te veel bewegen.
Anders vallen de bouwwerkjes misschien om.

Simona Runcan houdt ervan 
om te experimenteren met 
evenwicht. Dit kunstwerk 
bestaat uit tien verschillende 
delen waarop gestapelde stenen 
zijn afgebeeld. 
Welke tekening is het minst in 
evenwicht?
Welke toren zal het snelst 
omvallen mocht je ertegen 
duwen? 

Kun jij goed je evenwicht bewaren?
Daag je broer, zus of (groot)ouders uit en 

ga al lebei op een been staan.
Wie van jul lie houdt het het  langst vol? 



Hé, wie heeft het eten op de koelkast gezet in plaats van erin?

Is dit het ontbijt of het avondmaal van de kunstenares Florina Coulin?
Wat voor lekkers zou er nog in de koelkast zitten?

Teken hieronder wat jij 
vandaag als ontbijt 

hebt gegeten.



Vind je dit kunstwerk terug in deze tentoonstelling?

Zie je de streepjes, bogen en lijnen die in 
het plexiglas zijn uitgesneden?
Zou de kunstenaar iets willen zeggen met 
deze vormen?
Zou elke vorm een eigen betekenis hebben?
De strepen, bogen en lijnen vormen samen 
een letter. 

Schrijf hieronder je naam 
in zelf verzonnen letters.
Net zoals de kunstenaar 

mag je enkel bogen, lijnen en 
streepjes gebruiken.



Ssst...
Hoor je dat geluid ook? 
Ik denk dat er iemand een liedje aan het zingen is.
Kijk eens om het hoekje en ga wat dichter bij de 
geluidsbox staan.

Herken je het liedje ook?
Wie zou er jarig zijn? 
In hoeveel talen zingen de mensen? 
Welke talen herken je?
Nederlands - Frans – Engels- Arabisch - Armeens

De kunstenaar Mekhitar Garabedian maakte het 
kunstwerk ‘Birthday Songs’ (Verjaardagsliedjes) tijdens 
de verjaardagsviering van zijn familieleden. 
Zijn familie heeft al in verschillende landen gewoond, 
daarom spreken ze verschillende talen.

In hoeveel talen kun jij 
“Gelukkige Verjaardag” zingen?

Je mag het heel stil letjes proberen. 
Niet te luid, zodat je de andere 

bezoekers niet stoort.

Vind je dat een geluid of een klank ook een kunstwerk kan zijn?
Of moet je naar een kunstwerk kunnen kijken?



Ergens in de tentoonstelling hangt er nog een 
kunstwerk van deze kunstenaar 
Vind je het andere kunstwerk?
Ik zal een tip geven: ik heb stiekem ook zin in 
een stukje taart!

Hoe vier jij jouw verjaardag? 
Mogen jullie ook een wens doen als jullie alle 
kaarsjes in één keer kunnen uitblazen?

Bakken jullie pannenkoeken of eten jullie taart?
Zingen jullie? Of dansen jullie?
Wat zou jouw wens zijn als je alle kaarsjes in 
één keer zou uitblazen? 
Ssstt, niet vertellen, anders komt je wens niet 
uit!! 

Schrijf of teken hieronder hoe 
jouw verjaardagsfeest eruitziet.



Kijk eens goed rond!
Zie je deze stok ergens?
 
Welke kleuren hebben de blokjes? Herken je een bepaald patroon?

Meestal hangt een kunstwerk aan een wand en beweegt het niet. Je wandelt er zeker 
niet mee rond. 
De Roemeense kunstenaar André Cadere deed dat wel. 
Hij wandelde met zijn kunstwerk een museum of een tentoonstelling binnen, ook al 
was hij niet uitgenodigd. Hij vormde samen met zijn stok een wandelend kunstwerk.

Teken hieronder je eigen stok.
Je kiest drie kleuren en je bedenkt een 
kleurencombinatie.
Die herhaal je enkele keren, maar net zoals in de 
stokken van Cadere moet er telkens een fout inzitten. 
Je kan bijvoorbeeld twee kleuren omwisselen. 



De kunstenaar is helaas al overleden. 
Is het nog steeds een kunstwerk als het 
hier omhoog hangt zonder dat het wordt 
gedragen?

Misschien kan jij zijn kunstwerk weer tot 
leven brengen, zoals de kunstenaar op 
de foto’s en in de video om het hoekje. 
De Belgische kunstenaar Emilio López- 
Menchero doet alsof hij kunstenaar 
André Cadere is. Met de stok van Cadere, 
een gestreept T-shirt aan en dezelfde 
haarsnit wandelt hij door het museum.

Kun jij raden wie van deze twee personen André Cadere is 
en wie Emilio López- Menchero?



Wandelen de kunstenaars zomaar rond, zoals jij rondwandelt in deze 
tentoonstelling?
Hoe bewegen ze? Probeer het ook eens!
Kijk goed naar de gezichtsuitdrukking en de bewegingen van de artiesten.

Zie je de video-installatie daar beneden tegen de muur?
Denk je dat ze dit werk zijn vergeten op te hangen? Of wou de kunstenaar dit zo?
Misschien moet je even gaan zitten om de beelden goed te kunnen bekijken. 

Gaan de beelden traag of snel?
Hoeveel mensen zie je?
Waarom dragen ze allemaal dezelfde kleren?

Op die manier vormen ze een groep, net zoals bij de 
jeugdbeweging of jouw voetbalploeg.

Jimmy Robert wandelt in deze video met 5 andere 
performers of dansers door Boekarest, de hoofdstad van 
Roemenië. 



De kunstenaars Silvia Amancei en Bogdan Armanu hebben stukjes papier uitgeknipt 
en de stukjes weer samengekleefd. Deze techniek noemen we collage.

Kijk eens om de hoek. 
Herken je de buszetels uit de collage?
Herken je nog andere elementen uit de collage die terugkomen in de video?
Zet je maar even neer.
Vergeet je gordel niet aan te doen!

Als je goed rondkijkt, zie je nog een 
kunstwerk die met dezelfde techniek is 
gemaakt.

Zie jij uit welk materiaal dit 
collagekunstwerk is gemaakt?

Iulia Toma tekent op stof. Met haar 
naaimachine creëert ze afbeeldingen 
van mannen, vrouwen en kinderen die 
gevlucht zijn uit hun land.

Hoeveel mensen tel je?
Waar lopen ze heen? Of lopen ze terug?
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Oh, wat zie ik daar? Lekkere groene blaadjes!
Jammer dat ik dit kunstwerk niet mag opeten.

Hoeveel stenen tel je?
Welk blaadje zou bij welke potloodtekening thuishoren?
Tussen de stenen en de blaadjes liggen ook drie papiertjes met cijfertjes op.

46°07’34.5”N 20°15’55.7 E  
44°27’12.4”N 26°08’51.1”E
44°00’17.0”N 22°56’49.52.7”E

Dat zijn coördinaten.
Coördinaten worden gebruikt om een plaats op de wereld weer te geven. 
Vraag aan je (groot)ouder(s) om deze coördinaten even in te typen in de 
zoekbalk van Google. 
Waar kom je uit?
Komen jullie uit op dezelfde plaats als de plaatsen die de kunstenaar met 
potlood op doek heeft getekend?



Zoveel tekeningen! 
Ik heb ze proberen tellen, maar ben de tel 
al lang kwijtgeraakt!
Wil jij het graag eens proberen?

Kom eens wat dichterbij?
Zie jij die smalle lijn op elke tekening?
Wat zou dat zijn?

Christine Meisner luisterde elke dag op 
de radio naar jazzmuziek.
De kunstenares maakte tekeningen 
volgens de *geluidsgolven die ze hoorde. 
Wil je graag weten hoe jazzmuziek klinkt? 
Ga maar luisteren in de verduisterde 
ruimte achter jou. 
Let op dat je niet valt, het is heel erg 
donker daar!

 Geluid plant zich voort in de vorm van geluidsgolven. 
Dit zijn bewegingen van de lucht in de vorm van een 
golf.

Wil jij dit graag ook eens proberen?
Denk aan de muziek die je net hoorde 
en probeer het geluid om te zetten in 
één lange lijn.



Zo, onze ontdekkingsreis zit erop! 
Je mag zeker verder kijken en nadenken 
over de kunstwerken.

Heb je een favoriet schilderij? Welk kunstwerk is je bijgebleven? Waarom?

Als je het liever geheim houdt, mag je de letters die je daarnet hebt verzonnen 
gebruiken.

Heb je misschien nog een boodschap voor één van de kunstenaars?
Laat het weten, dan geef ik jouw boodschap zeker door.
En laat mij zeker weten als je wens is uitgekomen!

Kunstige groetjes,
Karel de kameleon

Hieronder kan je schrijven of tekenen 
wat je van de tentoonstel ling vond. 


