
zien over dit thema, zullen wel op hun honger blijven zitten. 
Elias onderzoekt wanneer het begrip ‘modern’ voor het 
eerst opduikt in de geschiedenis en staat stil bij de termen 
‘academisme’ en ‘avant-garde’. Het grensoverschrijdende 
karakter van moderne kunst, waarin de kunst vele en diver-
se esthetische, politieke, sociale en ethische grenzen aftast 
en overschrijdt, licht hij op een erg toegankelijke manier toe 
in een hoofdstuk over ‘de moderne kunst strijdt tegen de 

traditie’. In verband daarmee spreekt hij over twee verschillende 
tendensen: de creatieve destructieve lijn, die zijn hoogtepunt kent 
met het dadaïsme (1916-1922) – de beweging die kritiek geeft op 
de maatschappij door middel van antikunst – en de constructieve 
lijn, die zijn hoogtepunt bereikte met de oprichting van de Bauhaus 
(1919) in Dessau, de kunstschool die een nieuwe utopische samen-
leving wou vorm geven, die mooier en leefbaarder zou zijn. 
In het laatste hoofdstuk overloopt hij de strak op elkaar reage-
rende stromingen van de moderne kunst. Enerzijds bespreekt hij 
de stromingen met een sterk retinaal karakter, die willen loskomen 
van de realistische weergave van de werkelijkheid: het verhaal van 
de figuratieve schilderkunst die loskomt van de figuratie en die 
geleidelijk de overgang maakt naar de abstracte schilderkunst. An-
derzijds bespreekt hij ook het verhaal van de anti-bewegingen, de 
bewegingen die zich volgens hem verzetten tegen zintuiglijk ple-
zier, in ruil voor een meer verstandelijke (conceptuele) aanpak. 
Daartoe behoren het dadaïsme, met uitlopers in het surrealisme 
en de conceptuele kunst. Hiermee ben ik het niet eens, omdat de 
kunst voortgebracht door de dadaïsten en surrealisten zeker niet 
anti-zintuiglijk kan genoemd worden, integendeel. De dadaïstische 
en surrealistische collages, objectkunst, assemblages en installaties 
bespeelden of stimuleerden juist meerdere zintuigen (niet in het 
minst de tastzin) en ook het brein van de toeschouwer om zijn 
verbeelding aan te wakkeren. Het is eerder een én-én verhaal. 
Het is kunst met een sterk gelaagd en ambivalent karakter, waar de 
toeschouwer uitgenodigd wordt om zelf een betekenis aan te ge-
ven. Heel veel hedendaagse kunst heeft een gelijkaardig karakter. 
Het verhaal van de opeenvolgende stromingen laat Elias stoppen 
bij het abstract expressionisme, de laatste grote revolutie in de 
avant-garde. Als we de hiervoor geschetste stromingen begrijpen, 
dan hebben we volgens hem voldoende sleutels om de stromingen 
te begrijpen die nadien komen. Want  na 1945 is er enkel sprake 
van herhalingen, varianten, kruisingen van kunstprincipes die voor 
de Tweede Wereldoorlog het licht zagen. Wat nieuw is, volgens 
Elias, zijn de media, een standpunt dat we enkel kunnen beamen. 

Isabelle De Baets

EssEntiE van dE ModErnE kunst
In de reeks De Essentie van uitgeverij Luster behandelen experten 
uit verschillende disciplines de kern van een wezenlijk aspect uit hun 
vakgebied in amper zestig pagina’s. Professor Willem Elias, filosoof en 
expert in de kunsteducatie schreef de essentie van de moderne kunst. 
Een moeilijke opdracht, want kunstbeschouwing is geen exacte we-
tenschap. Elke kunstexpert moet steeds opnieuw beginnen met zijn 
terrein af te bakenen waarover hij iets zinnigs wil zeggen. In zijn be-
sluit achteraan het boekje relativeert Elias dan ook terecht zijn eigen 
betoog, met de melding dat er vele essenties van de moderne kunst 
te schrijven zijn. Kunst waaiert voortdurend uit in verschillende ge-
daanten die we onmogelijk allemaal kunnen begrijpen. Het probleem is 
ook - en dat schrijft hij elders in het boekje- dat de waardering van mo-
derne kunst uiterst subjectief is en pas kan gebeuren na de definiëring 
ervan. Wat Elias wijselijk doet voor dat hij tot bepaalde stellingen over 
of regels van de moderne kunst overgaat.  Een eerste grote afbake-
ning van Elias’ betoog over moderne kunst is dat hij vasthoudt aan het 
dominante Westerse kunstdiscours (van Altamira tot heden), waarin 
begrippen als oude kunst, modernisme en postmodernisme het ver-
haal domineerden. Een verhaal dat zeer eendimensionaal bleek te zijn 
en dat sedert de globalisering van de kunstwereld in de jaren tach-
tig en negentig aan diggelen werd gegooid. Diverse wetenschappers 
waaronder feministen, antropologen en kunsthistorici eisten toen de 
aandacht op voor kunstenaars (vrouwelijke kunstenaars, niet-westerse 
kunstenaars, outsiderkunst) die voordien nog geen plaats vonden in 
het discours. 
In de inleiding maakt Elias de vergelijking tussen oude en moderne 
kunst om tot een definitie van moderne kunst te komen.  Onder mo-
derne kunst catalogeert hij alle vernieuwende kunst die na het midden 
van de negentiende eeuw is vervaardigd. Hij benadert het verschijnsel 
van de moderne kunst vanuit de gang naar individualisme en de vorm-
ontwikkeling van de kunstenaar. In de sterk veranderende moderne sa-
menleving (die samenhangt met de industrialisering en verstedelijking) 
van de negentiende eeuw zou die zich steeds meer willen profileren 
als een genie dat zijn visie op de werkelijkheid en de gemeenschap wil 
tonen. Hij doet dit door zich aan de rand van die maatschappij te plaat-
sen en vandaaruit met tradities en kijkgewoonten te breken.  
In de  opeenvolgende hoofdstukken gaat Elias dieper in op de aard en 
de identiteit van de moderne kunst. Hij doet dit zonder naar al te veel 
kunstwerken te refereren. Dit boekje is dan ook eerder nuttig voor 
diegene die al vertrouwd zijn met oude en moderne kunst. Voor een 
lezerspubliek dat zich zelf voldoende voorbeelden voor de geest kan 
halen en dat graag zijn kennis over moderne kunst wil opfrissen. Diege-
ne die een sterk persoonlijk doorgedreven standpunt willen verdedigd 
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In 2009 maakte ze een reeks schaduwbeelden op plexi 
geïnspireerd door de foto’s van Broeder Ebergist. Het 
zijn de Reviving Souls, ze betitelt ze als light graffiti, 
graffiti met licht. Ze gaat er ’s nachts mee de stad in en 
met een stevige zaklamp projecteert ze die portretten op 
gebouwen. Ze wil een soort hommage brengen aan de 
mensen die ze schilderde en zorgt zo voor een zeer be-
scheiden eigen lichtfestival dat door wat dwalende zielen 
hier en daar wordt opgemerkt. 
Ze wordt uitgenodigd voor een residentie in Les Ateliers 
Claus in Brussel, een initiatief van Frans Claus, in het 
kader van het Cimatics Festival. Op een muur die volge-
schreven wordt met teksten en gedichten worden tijdens 
de concerten de portretten geprojecteerd.
En hier komt ook haar eerste stop motion film op de 
proppen of toch de aanzet daartoe. Ze toont een opeen-
volgende reeks foto’s in en van ruimten die beklemming 
opriepen. Het was hier vooral de bedoeling om de kij-
kers een ervaring te bezorgen.

sprekende muren

In 2010 stopt Karolien Soete definitief met het gebruik 
van olieverf. Met Chinese inkt en witte acryl kan ze 
zonder masker werken en reageert haar lichaam slechts 
minimaal. Ze maakt haar eerste echte filmpje bij haar 
thuis op een witte wand. Het schilderen blijft belang-
rijk. Elk beeld wordt met het penseel geschilderd en weer 
overschilderd om dan een nieuw beeld aan te brengen. 
Van elk beeld wordt een foto gemaakt en zo ontstaat een 
animatiefilm. Daar waar de traditionele animatiefilmers 
zich over een wit blad op handzaam formaat buigen, 
staat zij in de ruimte en beschildert de muur. Ze bemees-
tert die ruimte, gebruikt naast de wanden soms ook de 
vloer. Het zijn haar Talking Walls. 

In 2011 maakt ze de film Prolegomena. Die wordt het de-
cor voor een dansvoorstelling in New York. Het uitgangs-
punt is wat er met je gebeurt, wat er in je omgaat, wanneer 
je opgesloten bent in een volledig donkere ruimte waar je 
geen aanknopingspunten hebt. Hieruit is een zowel be-
klemmend als poëtisch filmgedicht ontstaan dat passend 
begeleid wordt door de muziek van Alexander Berne, 
iemand met wie ze regelmatige contacten onderhoudt. 
Haar film is opgemerkt en wordt regelmatig vertoond op 
festivals. Zo was haar productie als enige Belgische film 
geselecteerd op het jongste internationaal kortfilmfestival 
van Leuven, in de afdeling experimentele kortfilm.
Veelal maakt ze haar films in een voor het publiek toegan-
kelijke ruimte. Ze deed dat in de voorbije tentoonstelling 
van de Canvascollectie in de Bozar, maar ook in Brugge 
in de Galerie Pinsart die haar werk regelmatig toont en 
eind 2012 nog in CC De Spil in Roeselare. Ze maakt dan 
telkens een stop motion over de betrokken stad of plaats. 
Het is haar bedoeling om een rondreis te maken in ons 
land en in Europa en overal waar ze verblijft van die korte 
films te maken waaruit ze dan een langer werk wil extra-
poleren. Zowel Prolegomena als de andere filmpjes zijn 
op haar website te bekijken. Iets wat ik alleen maar kan 
aanraden.
Ze heeft inmiddels een atelier gevonden in haar buurt 
waar een voormalig fabrieksgebouw wordt omgevormd 
tot een wellicht levendig alternatief cultuurcentrum voor 
de wijk. Ze wil er werk maken van een nieuwe film.

Daan Rau

Alle stop motion films 

zijn te bekijken op 

http://www.ksoete.

com/

Galerie Pinsart,  

Genthof 21, 

8000 Brugge,  

www.pinsart.be
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De stop motion films van Karolien Soete

Riviving Souls,  
lichtgraffiti, 
gent, 2009

Talking Walls,  
stop motion animatie, 
gallerie pinsart, brugge, 2012

Talking Walls,  
stop motion animatie,
bozar, brussel, 2012


