
Emotionele resonantie: golven waarop wij meetrillen en mee gaan 
resoneren. Het laat ons zien hoezeer we met elkaar in verbinding staan, 
hoe je door die verbinding wordt meegenomen in gevoelens en 
gedachten van de ander en welke rol je zelf kunt hebben om je niet te 
laten meeslepen door deze gevoelens. We voelen de trillingen maar 
zien ze niet. Dat is iets wat mij intrigeerde: gevoelens die beelden 
worden. Ik ben op zoek gegaan naar hoe ik mensen bepaalde 
gevoelens kan laten ervaren. Mijn werken zijn video’s die je zal kunnen 
bekijken, die je zal moeten bekijken en waarbij je de keuze hebt welke 
video’s je laat binnenkomen en welke niet. Deze video’s geven je een 
vreemd gevoel, wat maakt dat je er liever van wegkijkt en ze wil 
ontwijken. Dit is wat ik wou bereiken, de toeschouwers confronteren met 
wat ze zelf voelen op dat moment. Je gaat resoneren met mijn werken 
en een bepaald ongemakkelijk en vreemd gevoel ervaren.
De toeschouwer gaat nu voelen wat mijn kunst voelt.

kunst.bacaputsteen.be
Het eindwerk van KAB en KBK is eind juni ook zichtbaar op onze kunstwebiste.

Met dit kunstwerk belicht Anouck Moortgat de sporen van de mens en de 
kunstgeschiedenis. Het werk kaart de sporen aan van de intelligentie van 
de mensheid. De mens heeft al zo veel bereikt maar blijft zich nog steeds 
zeer idioot gedragen. Anouck geeft de acties, die ze tegen kwam in epic fail 
video’s, weer op Griekse vazen. Zo verandert Anouck de sporen van de 
kunstgeschiedenis, op de originele Griekse vazen wordt de mens immers 
verheerlijkt. De Grieken stonden bekend als een intelligent volk dat veel 
heeft bereikt op allerlei vlakken vooral voor de tijd waarin ze leefden. 
Daarom is het interessant dat het Griekse figuurtje op de werken allerlei 
domme acties doet.
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