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De wereld als schijnbeeld
Overzichtstentoonstelling van schilder Dirk De Vos
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Museumcultuur Strombeek/Gent 
voor kinderen en gezinnen



IEEEEP!
Ik ben Renée 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.
Ik ben een spion van de kunstenaar.
Ik kijk wat de bezoekers leuk vinden, bij welke 
schilderijen ze iets langer blijven staan … 
Misschien kan jij mij hierbij helpen?
Om alles goed in de gaten te kunnen houden, 
spring ik van schouder naar schouder. 
Dus niet schrikken als je iets voelt kriebelen!

Ga je mee op zoek naar jouw favoriete 
schilderij?
Dalen jullie mee de trappen af naar Studio S?



Kunstenaar Dirk de Vos schilderde de 
afgelopen 50 jaar heel veel schilderijen. 
Hij bewaart die allemaal in zijn atelier. 
Eigenlijk is hij een verzamelaar van zijn 
eigen werk. Nu hangen een heleboel 
werken hier samen in één tentoonstelling. 

Zoveel kunstwerken! Ik heb ze proberen 
tellen, maar ben de tel kwijtgeraakt. 
Lukt het jou wél om alle kunstwerken te 
tellen?

Neem je tijd en kijk rustig rond. 
Wat schildert de kunstenaar het liefst?

Soms schildert hij een landschap, soms 
een portret, soms een stilleven*.
Vaak moet je héél goed kijken om te 
herkennen wat hij heeft geschilderd. 
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* Een stilleven is een kunstwerk waarop 
een aantal voorwerpen zijn afgebeeld die 
niet bewegen, die ‘verstild’ zijn.



Zoals op dit schilderij!
Vind je het terug?
Wat zie je op het schilderij?
Waar speelt dit tafereel zich af? Binnen of buiten?
Is de kunstenaar het gezicht vergeten te tekenen of denk je dat dit zijn bedoeling 
was? 

Je mag op het schilderij hierboven de 
lijnen tekenen die de kunstenaar heeft 
weggelaten.
Zie jij welke arm van wie is?
En waar zijn de gordijnen?



Vind je het schilderij van de grote slapende man terug?

Waarover zou deze man aan het dromen zijn?
Teken het in de denkballon hierboven zoals in 
een echt stripverhaal.
Is het een leuke of een enge droom?

SSSSST! 
Hoor je dat gesnurk ook?

Mag ik je een geheim vertel len? 
Om snel in slaap te val len, tel ik geen 

schaapjes maar schilderijen! Misschien 
moet je dat de volgende keer ook proberen 

als je niet kan slapen?





Waar hangt dit kunstwerk?
Wat valt jullie op aan dit schilderij?
Is alles geschilderd? Kijk eens goed!

?



Waar hangt dit kunstwerk?
Wat valt jullie op aan dit schilderij?
Is alles geschilderd? Kijk eens goed!

Inderdaad, sommige voorwerpen zijn niet geschilderd, 
maar werden op het doek gekleefd met lijm.
Maak een lijstje met alle echte voorwerpen die je 
terugvindt op het schilderij. Ze zijn goed verstopt, hé?

Je mag de voorwerpen 
ook tekenen.



Voel eens in je broekzak, kijk eens in de tas van je 
(groot)ouders of scheur een hoekje van dit boekje en 
plak jouw vondst in het volgende kader. Maak een 
tekening waardoor het stukje papier of het voorwerp 
helemaal in je tekening verdwijnt.



Ik moet vertrekken, want ik heb nog veel werk voor de boeg! 
Jullie mogen zeker verder kijken en nadenken over de 
kunstwerken.
Hieronder kan je schrijven wat je van de tentoonstelling 
vond. Heb je een favoriet schilderij? Welk kunstwerk is je 
bijgebleven? Waarom?
Heb je misschien nog een boodschap voor de kunstenaar?
Laat het weten, dan geef ik jouw boodschap zeker door!



Misschien tot de volgende 
tentoonstelling! En vergeet geen 
schilderijen te tellen als je vanavond 
niet kan slapen!

Kunstige groetjes,
Renée de kameleon


