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IEEEEP!
Ik ben Karel de kameleon en ik woon in Cultuurcentrum 
Strombeek. 
Je moet heel goed kijken als je mij wil vinden, want ik 
neem de kleur aan van de muur of het kunstwerk waar ik 
voorbijloop.

Wil jij, net als mij, graag een echte kunstkenner worden?
Neem dit boekje mee en dan gaan we samen op onderzoek. 
We wandelen rustig rond, we denken na over de 
kunstwerken en voeren enkele spannende opdrachten uit. 
Om de kunstwerken goed te kunnen bekijken, klim ik van 
schouder naar schouder. Niet schrikken als je iets voelt 
kriebelen!

Hoeveel mannelijk kunstenaars kan jij opsommen?
Hoeveel vrouwelijke kunstenaars ken jij?
Maak hier een lijstje.

Waarschijnlijk kan jij meer mannelijke dan vrouwelijke 
kunstenaars opsommen?  Museumcultuur Strombeek/
Gent wil daar verandering in brengen en zet in 2020 
kunstenaressen in de kijker. 

Het jaar opent met een tentoonstelling van Jacqueline 
Mesmaeker. Ze woont en werkt in Brussel. Ze is maar liefst 
91 jaar oud en maakt nog steeds kunstwerken.



Zie jij dat ook? 
Er staan twee data bij het naambordje van dit 
kunstwerk! 
Is dit kunstwerk gemaakt in 1981 of in 2015? 
Of betekent het dat Jacqueline 34 jaar aan dit 
kunstwerk werkte? 

De meeste werken van Jacqueline Mesmaeker hebben 
twee data. 
De eerste datum verwijst naar het jaar waarin ze het 
kunstwerk heeft gemaakt. 
De tweede datum verwijst naar het jaar waarin ze iets 
aan het kunstwerk veranderde. 

Het glas (links) hing oorspronkelijk voor de tekening 
(rechts) om deze te beschermen. Toen Jacqueline in 
2015 het glas weghaalde, zag ze dat er een afdruk van 
de boot op het glas stond. Dat vond ze wel leuk en ze 
besloot het glas voortaan naast de tekening te leggen in 
plaats van het ervoor te hangen.

Jacqueline Mesmaeker, Zonder titel, 1981-2015



TOET TOET!
Hoor jij  het getoeter van de boten ook?
Hoeveel boten tel je in deze zaal?
Je moet wel heel goed kijken. 
De kunstwerken zijn klein en de boten op 
de kunstwerken zijn nóg kleiner!
Je mag een stapje dichterbij zetten, maar 
niet aanraken, hé!

Wat zie je?
Welke verschillende kleuren heeft de 
kunstenares gebruikt om de lucht af te 
beelden?
Welke lijnen gebruikt ze om de zee te 
schilderen?
Welk weer is het op de tekening? 
Leid je dat af uit de kleuren of uit de 
lijnen? 
Op welk werkje stormt het heel erg hard? 

Waar is het een mooie zomerse dag? 
Hoe zie je dat?

Vind jij het papieren bootje terug op één 
van de werken?

Jacqueline kijkt graag naar de zee en de 
verschillende vormen en kleuren die de 
zee aanneemt. 
Elk uur van de dag ziet de zee er anders 
uit. Als ‘s zomers de zon opkomt, 
kleurt de zee oranje en rood en is het 
wateroppervlak heel erg stil. 
Als het stormt is de zee donkergrijs en 
gaan de golven op en neer.
Jacqueline vindt het boeiend om de 
schepen, die op zee varen, te observeren. 
Hoe verder ze wegvaren, hoe meer het 
lijkt alsof ze in de zee lijken verdwijnen. 
De oneindigheid van de zee fascineert 
haar en dat zie je ook in haar werk.
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Jacqueline Mesmaeker, Mer, 1978



Op hoeveel verschillende manieren kan jij de zee tekenen?
Vraag aan het onthaal enkele kleurpotloden en maak hieronder jouw eigen kunstwerk 
met de zee als thema. Teken eerst de zee en de lucht op een rustige mooie dag en 
vervolgens de zee tijdens een enorme storm. Wat gebeurt er met het schip? 
Kantelt het om? Of vaart het gewoon rustig verder?



SSSSST!
Horen jullie dat ook?
Volg de pijl en ga rustig de volgende 
ruimte binnen. 
Zet je neer op een bankje en sluit 
langzaam je ogen.

Wat hoor je? 
Welke geluiden herken je? 
Hoor je de meeuwen krijsen? Hoor je de 
wind waaien?
Ruik eens goed? Misschien kun je de zee 
zelfs ruiken?

Open rustig jouw ogen.
Wat zie je?
Passen de beelden en het geluid samen?
Kom je tot rust door naar dit kunstwerk te 
kijken en te luisteren?

Deze installatie maakte Jacqueline toen 
ze nog op school zat!
Het is al meer dan dertig jaar geleden 
dat de installatie werd tentoongesteld. 

Wat is een installatie?
Een installatie is een kunstwerk in de 
ruimte. Je kan er omheen lopen. Soms 
mag je er zelfs in lopen. De belangrijkste 
eigenschap van een installatie is 
dat de ruimte waarin het kunstwerk 
wordt geïnstalleerd, bijvoorbeeld een 
museumzaal, onderdeel is van het 
kunstwerk. 

Jacqueline Mesmaeker, Enkel Zicht Naar Zee, Naar West, 1978-2020



Hoe is dit werk gemaakt? 
Je mag een stapje naar voren zetten 
en een armlengte van de doeken gaan 
staan.
Niet aanraken, hé!
De meeuwen lijken van overal te komen 
en vliegen kriskras door elkaar. 
Sommige vogels komen wel heel dichtbij, 
let maar op!
Kijk, daar vliegen enkele vogels 
ondersteboven!

Merk je ook dat het geluid plots stopt?
Plots lijkt het alsof we onder water zijn, 
tussen de vissen!
Probeer je adem in te houden en zwem 
maar lekker rond tussen de mooie 
vissen in de zee.

Haal een schaar en lijm aan het 
onthaal. Knip één van de twee 
tekeningen die je zonet hebt 
getekend uit. Knip er een stukje uit. 
Kleef het op de andere tekening.  
Misschien heb jij thuis ook wel nog 
een tekening liggen die je op een 
ander knutselwerkje kan kleven, 
waardoor je een nieuw kunstwerkje 
krijgt?

De naam van deze installatie 
is Enkel Zicht naar Zee, naar 
West. Dat is ook de titel van deze 
tentoonstelling. Toen Jacqueline 
Mesmaeker toelating vroeg om in 
Zeebrugge te mogen filmen, kreeg 
ze als antwoord: “Enkel zicht naar 
zee, naar West”. Ze mocht wel de 
zee filmen, maar niet de haven en de 
dijk.

Weet je nog dat ik je daarnet vertelde dat 
de meeste werken twee data hebben? 
Dat de kunstwerken nooit echt voltooid 
zijn? Les Poissons (dat is Frans voor “De 
Vissen”!) is eigenlijk een afzonderlijk 
werk. Tijdens het opbouwen van deze 
tentoonstelling vond Jacqueline de 
videobeelden van de vissen wel heel 
goed passen bij de videobeelden van 
de meeuwen. Meeuwen vliegen immers 
over de zee en vissen zwemmen in de 
zee. Ze besloot van deze twee aparte 
kunstwerken één kunstwerk te maken. 



Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is het 
mooiste van het land?

Hebben jullie de affiche van deze 
tentoonstelling als eens goed bekeken?
Toen kunstenaar Marcel Broodthaers deze 
oude spiegel kocht was het een gewone spiegel. 
Door deze in een museum op te hangen werd 
het een kunstwerk. Bovenop de spiegel staat 
een dier. Kan jij zien welk dier dit is? De arend 
staat symbool voor macht. Wie is er baas in het 
museum? De kunstenaar of de directeur? 
Kijk eens goed naar de spiegel? Wat je in de 
spiegel ziet, wordt ook weer een kunstwerk op 
zichzelf!

Op de tentoonstelling van 1973 stond er 
naast de spiegel een vierkante tafel met een 
gastenboek waarop de bezoekers konden 
schrijven wat ze van de tentoonstelling vonden.

Schrijf hieronder wat je van de tentoonstelling vond.
Welk kunstwerk is je bijgebleven? Waarom?

Heb je misschien nog een boodschap voor de kunstenaars?

Vraag aan het onthaal 
een spiegel en maak een 
leuke selfie van jou en 
je medebezoekers in de 
spiegel.

Misschien tot de volgende 
tentoonstelling! En vergeet je initialen 
niet onder je kunstwerkjes te zetten!

Kunstige groetjes,
K.K.



Zie je de witte strepen op dit 
kunstwerk?

Op een dag keek Philippe Van 
Snick naar boven en zag dat de 
lucht bedekt was met witte strepen 
die kriskras over de hemel liepen. 
Deze strepen werden door een 
vliegtuig gemaakt in de lucht. 
Philippe houdt van eenvoudige 
vormen en kleuren en besloot het 
mooie lijnenspel te fotograferen.

Vergeet niet naar boven te kijken als je straks 
naar buiten wandelt!
Wat zie je? 
Is er ook net een vliegtuig gepasseerd? Of zijn er 
enkel wolken met vreemde vormen te zien?

Teken hieronder wat je 
ziet in de lucht! 



1,2,3, lachen!
Guy Mees maakt film- en fotoreeksen 
van drie mensen die naast elkaar staan. 
Telkens staat één iemand op de grond, 
de middelste persoon staat op één 
betonblok en de derde persoon staat op 2 
ytongblokken. De drie personen wisselen 
telkens van positie. Elk om beurten zijn 
ze eens de grootste, de kleinste of staan 
ze in het midden.

Wanneer je straks Studio S verlaat en de trappen oploopt, 
kan je dit ook eens proberen.
Iemand gaat helemaal onder aan de trap staan, de 
volgende een trede hoger en de derde persoon nog een trede 
hoger. Vraag aan je (groot)ouders of een andere bezoeker 
om een foto te maken net zoals Guy deed. Wie staat op de 
hoogste trede? En wie staat er helemaal onderaan? 

Hoe voelt het om de kleinste te zijn? Voel je je belangrijker of 
machtiger omdat je bovenaan staat? Waar zou je het liefst 
staan? Als je net zoals op de foto’s van Guy Mees met drie 
bent zijn er zes mogelijke posities. Probeer ze allemaal uit!

Guy Mees, Portretten (Niveauverschillen), 1974



Moest jij een 
artiestennaam moeten 
kiezen, hoe zou jij dan 

heten?

Panamarenko is een Belgische kunstenaar die in december overleden is. 
Panamarenko hield erg van wetenschap en techniek en ontwierp de gekste 
uitvindingen: vliegende rugzakken, helikopters met pedalen, gekke vliegtuigen, 
duikboten, een ruimteschip aangedreven op zonne-energie… Panamarenko’s 
machines hebben helaas nooit echt gewerkt. Het vliegtuig op deze schets noemde hij 
de donderwolk omdat de vleugels gemaakt zijn uit een zwart rubberen zeil. In het echt 
ziet het vliegtuig er zo uit:

Panamarenko is een artiestennaam,  
Panamarenko’s echte naam is Henri Van Herwegen.

Donderwolk, Panamarenko, 1970- 1971. 
Collectie Koninklijk Musea voor Schone Kunsten, België.

Studie voor donderwolk, Panamarenko, 1971



Vraag schrijfmateriaal aan het het onthaal. Maak een gedicht een gedicht met 
jouw initialen. Vergeet jouw initialen niet op te tellen en de som in rood onderaan te 
schrijven!



Lees je soms wel eens gedichten of ken je een gedicht uit 
je hoofd?
Bovenaan het werk dat links hangt, staat in het groot 
GEDICHT geschreven.
Kan jij dit gedicht luidop voorlezen?
Waarom is het heel moeilijk om dit gedicht voor te lezen?
De kunstenaar gebruikt enkel de letters M en B.
De letters lijken eerder een rekensom dan een gedicht 
met al die rode cijfers.
Tel de lettergroepjes eens op? Is het aantal 
lettergroepjes gelijk aan het cijfer dat er in het rood 
onder staat geschreven?

M en B zijn de beginletters van de voor- en achternaam 
van de kunstenaar. De eerste letters van je voor en 
achternaam worden ook wel initialen genoemd. De 
kunstenaar die dit werk maakte, is Marcel Broodthaers. 
Hij schreef heel graag gedichten, maar zijn gedichten 
waren niet echt succesvol, dus besloot hij beeldend 
kunstenaar te worden. Zoals je ziet, houdt hij van spelen 
met taal.

Marcel Broodthaers, Gedicht-Poem-Poème / Change-Exchange-Wechsel, 1973

Mijn initialen zijn K.K.,  
want mijn naam is Karel de Kameleon.

Wat zijn jouw eerste letters?



IEEEEP hier ben ik weer!
Ik ben Karel de kameleon en ik woon in Cultuurcentrum 
Strombeek. 

Wil jij, net als mij, graag een echte kunstkenner worden?
Neem dit boekje mee en dan gaan we samen op 
onderzoek. 
We wandelen rustig rond, we denken na over de werken 
en voeren enkele spannende opdrachten uit. Om de 
kunstwerken goed te kunnen bekijken, klim ik van 
schouder naar schouder. Niet schrikken als je iets voelt 
kriebelen!

Daal je mee de trappen af, naar Studio S?

Bijna 50 jaar geleden werd in Brussel een 
tentoonstelling georganiseerd met het werk van enkele 
jonge Belgische kunstenaars. Het waren kunstenaars 
die kunst maakten op een manier waarop geen enkele 
kunstenaar tot dan toe kunst had gemaakt. Daarom 
spreken we over de “avant-garde”. Vroeger gebruikten 
ze deze Franse term voor een groep soldaten die als 
eerste het gebied ging verkennen of de vijand aanviel.



kameleon
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