
EEN VERTALING 
VAN DE ENE TAAL NAAR 

DE ANDERE (DEEL 1)
Van vr 11.01.2019 tot wo 06.03.2019



Museumcultuur Strombeek/Gent 
voor kinderen en gezinnen
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Welkom in Cc Strombeek. Hoera, er is iemand jarig 
en dat is S.M.A.K.! Dit is het museum voor actuele 
kunst in Gent. Wat is een museum en hoe viert het zijn 
verjaardag? 

Een museum verzamelt dingen, in dit geval 
kunstwerken. Meestal is het museum niet groot genoeg 
om heel zijn verzameling te tonen, daarom heeft het een 
grote opslag waarin de kunstwerken bewaard worden als 
ze niet getoond worden. 

Vier mee en verzamel in dit Kameleonboekje de leukste, 
vreemdste of bijzonderste kunstwerken. Misschien 
maak je onderweg wel nog een nieuw kunstwerk voor de 
verzameling van S.M.A.K.

Maak er een leuk feestje van voor iedereen. Wandel 
rustig rond en praat op een zachte toon met elkaar. 
Je mag heel goed kijken naar de kunstwerken, maar 
aanraken mag niet. 



Lawrence Weiner, Een vertaling van de ene taal naar de andere 1969
Had jij de titel van de tentoonstelling gezien aan het raam? Nee? Ga dan snel even 
opnieuw kijken. Het is een kunstwerk van de Amerikaan Lawrence Weiner. In zijn 
kunstwerken gebruikt hij altijd woorden of zinnen. Vaak staat er twee keer hetzelfde in 
een andere taal: Engels (de moedertaal van Lawrence Weiner) en de taal van het land 
waar het kunstwerk te zien is.

Als je iets vertaalt, betekent het dan nog wel hetzelfde? Of zou de betekenis telkens een 
klein beetje veranderen? Vertaal je “kussen” als “pillow” of “kissing”? 

Doen!
Wist jij dat er hier in de buurt nog een ander kunstwerk van Lawrence Weiner 

te vinden is? Kun jij het vinden? Schrijf de zin hieronder neer. 
Of laat iemand anders het doen als je nog niet kunt schrijven.



Doen!

Guy Rombouts heeft zelf een alfabet bedacht. 
Je kunt het alfabet vinden in het midden van dit boekje. 
Hiermee kun je de vreemde tekening vooraan ontcijferen. 
Dit is de naam van het alfabet. Het lijkt wat op “Hasard”, 

Frans voor “toeval”.  

Bij het maken van een tentoonstelling moet er iemand beslissen 
waar de kunstwerken zullen staan. Dit keer was dat  kunstenaar 
Guy Rombouts. Hij maakte gebruik van de wiskundige XY-as. 
Vandaar dat er in de hele tentoonstellingsruimte geen schuine 
hoeken meer te vinden zijn. In de wiskunde worden onbekende 
aangeduid met de letters X en Y. Guy Rombouts vergelijkt dit met 
de kunstwerken uit de verzameling van S.M.A.K. die nog nooit 
eerder getoond werden. Dus onbekend voor het publiek.



Zoe Leonard, Untitled (Zonder Titel), 1984-1991
 
Wat lijkt jou het leukste? Een uitstapje naar de dierentuin of naar het museum?  Er 
valt veel meer te beleven in een museum dan je denkt. Kijk maar naar de meisjes die 
Zoe Leonard fotografeerde. Een tentoonstelling wordt gemaakt om mensen iets bij te 
leren, maar wat je leert, bepaal je zelf. 

De foto’s zijn zwart-wit en ook de kleren van de mensen zien er ouderwets uit. Denk je 
dat musea nu anders zijn dan toen? Hoe denk jij dat een museum er binnen twintig 
jaar zal uitzien?

Doen!
Bedenk een nieuwe manier om naar kunst te kijken. 

Met je vinger in je neus, vanop je hurken of ondersteboven. 
Laat iemand anders er een foto van nemen. 



Philippe Van Snick, Dag Nacht, 1987
 
Mensen zeggen wel eens “Dat is een 
verschil van dag en nacht”. Daarmee 
bedoelen ze dat het een heel groot 
verschil is. Is het verschil tussen dag 
en nacht volgens kunstenaar Philippe 
Van Snick echt zo groot?

Kijk goed naar zijn kunstwerk. Wat zou 
“nacht” zijn en wat “dag”? Philippe 
van Snick kiest al zijn kleuren goed uit. 
Hij wil er in totaal altijd tien gebruiken. 
Binnenin vind je de andere acht kleuren 
in verschillende vormen. Tip: ben je te 
klein? Haal dan even een opstapje aan 
het onthaal.

Doen!
Bedenk een kleur én een vorm die goed bij jouw naam past. 

Teken jouw vorm hieronder met jouw speciale kleur. 
Misschien kan je ook nog vormen bedenken voor anderen?





Doen!
Soms zijn verjaardagskaartjes echte kunstwerken. 

Maak jij er eentje voor S.M.A.K.? 
Gebruik hiervoor het alfabet van Guy Rombouts. 

Elk woord moet een soort van cirkelvormige lijntekening worden. 



Ulrike Rosenbach, PSYCHE UND EROS & PSYCHE, aber ... (sie irrte gänzlich umher), 1981
 

Doordenker:

Wat als de kunstwerken 
in de tentoonstelling oren hadden. 

Wat zou je hen dan willen 
toefluisteren? 

Eros was de god van de liefde en Psyche was het 
mooie meisje op wie Eros verliefd was. Het zijn 
personages uit de verhalen van de oude Grieken 
en Romeinen. 

In de video van Ulrike Rosenbach zie je een hand 
voorzichtig een vogelkop strelen. Ondertussen 
wordt er in het Duits gefluisterd. Wat denk je: 
klinkt het alsof het lieve woorden zijn of niet? Het 
is natuurlijk geen echte vogel, maar de bovenkant 
van een wandelstok of paraplu. Gaat ze de vogel 
zoenen of er muziek op spelen?

Heb jij spullen die je zo graag ziet dat je ze wel 
een zoen zou willen geven? 



Doen!
Van welke kunstenaar ben jij een echte fan? 

Misschien wel van iemand die te zien is in deze tentoonstelling? 
Maak hier een tekening die er perfect bij past. 

Zo kun je het kunstwerk toch een beetje mee naar huis nemen. 

Jessica Diamond, Tributes to Kusama: Love Forever Constellation

Het viel Jessica Diamond op dat er in de meeste museumcollecties 
maar weinig kunstwerken te vinden zijn van vrouwelijke 
kunstenaars. Kan jij tellen hoeveel vrouwen een kunstwerk hebben 
in deze tentoonstelling?

Om het aantal vrouwen groter te maken, maakte Jessica Diamond 
een muurschildering over haar lievelingskunstenaar: Yayoi Kusama. 
Je raadt nooit wat deze Japanse kunstenares altijd overal op 
tekent…

Vul deze woorden aan, dan weet je wat de lievelingsvorm van 
Kusama is.
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Jef Geys, Model, 2014

Jef Geys was een kunstenaar die altijd wat te zeggen had over 
kunst. Zijn kunstwerken gaan over kunst en wat het kan betekenen. 
Wie beslist er wat kunst is en wat niet? Jij, de kunstenaar of de 
grote museumdirecteur? 

Het kunstwerk dat hier te zien is heet “Model”. Het ene figuurtje 
is gemaakt uit hout, het andere uit gips. Is het iemand die model 
stond voor de kunstenaar? Moet het een model voorstellen die 
een modeshow loopt? Of is het een (schaal)model voor een groter 
kunstwerk dat later in een ander materiaal gemaakt zal worden?

Hoe bepaal je welke van de twee jij de mooiste vindt? Door de kleur, 
de vorm of uit welk materiaal het gemaakt is? Wat vind jij?

Doen!
Wat als het model van Jef Geys tot leven zou komen? 

Beweeg zelf zoals het model van gips of van hout.
Laat iemand anders raden welke van de twee figuren je bent. 



Dan Van Severen, Zonder titel, 1974

Dan Van Severen was zijn hele leven op zoek naar de belangrijkste 
lijnen. In zijn schilderijen gebruikte hij alleen maar vierkanten, 
rechthoeken, ruiten, cirkels en ovalen. Als al die vormen samen een 
kruis vormden was Dan Van Severen tevreden. Ze moeten helemaal 
niet lijken op iets wat je in de natuur zou kunnen zien.

Om het minder streng te maken, maakte hij de rechte lijnen wat 
zachter. Het zijn rechte lijnen, maar niet met een liniaal getrokken. 
Kun jij rechte lijnen tekenen zonder hulpmiddel? Test het uit op deze 
pagina. Maak er een hele verzameling lijnen van. 

Doen!
Weet je nog dat Guy Rombouts alle schuine lijnen 
van de tentoonstellingsruimte heeft weggestopt? 

Ga op zoek naar alle niet 100% rechte lijnen in de ruimte. 
Bestaan echt rechte lijnen wel?



Damien De Lepeleire, Black Mythology, 2006 

Door de geschiedenis heen werd er altijd al geschilderd. Iets nieuws 
vinden om te schilderen is daarom behoorlijk moeilijk, maar  is dat 
wel nodig? Damien De Lepeleire vindt van niet. Zo schildert Damien 
De Lepeleire oude bronzen standbeelden gewoon na met olieverf. 
Er is slechts één probleem: hoe schilder je de glans van het brons 
precies na? Door dikke lagen verf te gebruiken ging de verf vanzelf 
glanzen, want de verf weerkaatst het licht.

Achteraf bedacht Damien De Lepeleire zich dat hij een stofpluim 
zou moeten toevoegen bij  zijn schilderijen. Dan zouden de mensen  
ze goed kunnen afstoffen zodat ze blijven glanzen. 

Doen!
Stel je eigen museum samen door overal op zoek te gaan naar 

afbeeldingen die jij leuk vindt. Knip ze uit of teken ze na. 



Dit is een tentoonstelling van Museumcultuur Strombeek/Gent.
De tentoonstelling werd samengesteld door: Luk Lambrecht en Lieze Eneman met Guy 
Rombouts, Dirk De Vos en Anthony Hudek
Tekst Kameleon: Aline Van Nereaux
Opmaak Kameleon: Rowan Dekens
Foto’s Kameleon: Sophie Nuytten
 
Cultuurcentrum Strombeek maakt tentoonstellingen in samenwerking met S.M.A.K., 
het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst in Gent. Samen heten ze Museumcultuur 
Strombeek/Gent.
Van 16 maart tot 29 september toont S.M.A.K. 200 werken uit haar collectie! 



Agenda

Voorleesuurtje 02/02 10u-11u 2de & 3de kleuterklas

Kaap 6-12 jaar: Een kers op de taart op S.M.A.K. 
23/02 9.30u-12u

Meer informatie over de activiteiten en hoe je je kunt 
inschrijven vind je op www.ccstrombeek.be of in de 
cultuur- en educatiegids


