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Constant in 2008
In deze publicatie krĳgt u een overzicht van de activiteiten van Constant
tĳdens het voorbĳe werkjaar. Ook in 2008 genereerde Constant een breed
scala aan artistieke activiteiten: performances, workshops, bĳeenkomsten,
websites, kritiek en theorie, publicaties, audiowerk, data-base-visualisaties.
Afgezien van de lĳst van publieke activiteiten die in dit boekje zĳn opge-
nomen, verrichte Constant ook veel werk achter de schermen.
Constant is een interdisciplinaire werkplaats waar makers kritisch reflecte-
ren over vragen omtrent de plaats en betekenis van technologie. Cy-
ber)feminisme biedt daarbĳ een theoretisch kader maar ook praktisch
gereedschap voor het openen, onderzoeken en veranderen van artistieke
praktĳken; het herinnert ons eraan dat je vaak pas weet wat je vanzelfspre-
kend vindt wanneer je geconfronteerd wordt met iemand die een andere
taal spreekt, een ander vocabulair hanteert of er een andere opvatting op
nahoudt.
Hoe wordt technologie gemaakt en wat laat het ons doen? Vanuit onze
onophoudelĳke theoretische en praktische betrokkenheid creëren we situ-
aties waarin makers zich welkom voelen. Constant benut het potentieel
van een werkplaats ook om vanuit de artistieke praktĳk te werken aan de
broodnodige ontwikkeling van digitale gereedschappen voor kunstenaars en
ontwerpers, en vice versa, om software-ontwikkelaars in contact brengen
met de realiteit van artistieke praktĳken. Met het gedistribueerde karakter
van het web als vertrekpunt, wil Constant bĳdragen aan een media-ecologie
waarbĳ uitwisseling en hergebruik geen uitzondering op de regel meer
vormen. Het toepassen en ontwikkelen van F/LOSS (Free Libre en Open
Source Software) en het onderzoeken van alternatieven voor restrictieve
auteursrechten zĳn daarvan een logisch gevolg.
Constants werking sluit aan bĳ een gedecentraliseerde maakpraktĳk.
Voor mensen die creëren met een computer, is een studio/atelier van be-
tekenis veranderd. Met de steeds dalende prĳzen voor hardware is ook de
aanschaf van eigen apparatuur voor de meeste makers binnen handbereik.
Gedistribueerde praktĳken verlangen echter een kritische context waar-
binnen inhoud, eventueel samen met anderen, kan worden ontwikkeld.
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Organisatie
Constant richtte zich ook in 2008 op het organiseren van uitwisselingsmo-
menten tussen mensen met verschillende achtergronden, ontmoetingen die
functioneren als broedplaatsen waar opvattingen, alternatieve werkmetho-
des en perspectieven worden gedeeld. Tĳdens het werkjaar 2008 ontwikkel-
de Constant zich verder tot een breed gedragen, interdisciplinair collectief,
een open structuur waarin ruimte is voor een grote groep mensen die zich
betrokken voelt bĳ het onderzoeksveld dat we voorstellen.
Een belangrĳke verandering in 2008 was het vertrek van Laurence Rassel als
kernlid van de organisatie. Na meer dan tien jaar actief te zĳn binnen Con-
stant, was Laurence klaar voor een nieuwe uitdaging. Sinds de zomer van
2008 is ze artistieke directrice van de Fundació Antoni Tàpies in Barcelo-
na, een internationaal georiënteerd centrum voor hedendaagse kunsten met
een interdisciplinaire aanpak. Laurence blĳft nog wel lid van de vereniging
Constant. Tĳdens dezelfde zomer vervoegde An Mertens de Constant-ploeg,
die nu bestaat uit vĳf mensen: Nicolas Malevé, Femke Snelting, Wendy Van
Wynsberghe, Peter Westenberg en An Mertens.
Werkgroepen
De inhoudelĳke werking van Constant werd dit jaar voor een belangrĳk
deel gemaakt binnen het permeabele netwerk van werkgroepen en discus-
siegroepen waarin kernleden, leden en niet-leden samenwerken. De groei-
ende belangstelling voor de bĳeenkomsten, weblogs en activiteiten en de
enthousiaste respons van heel diverse praktĳkbeoefenaars uit binnen- en
buitenland geven aan dat de werkgroepen aan een belangrĳke behoefte vol-
doen. Enkele voorbeelden van werkgroepen zĳn: Open Source Publishing,
Open Source Video, Towards, Linux Audio, Ellentriek.
Zichtbaarheid
De sites, weblogs, databases, wikis en chatboxen die op Constants servers
te vinden zĳn, waren ook in 2008 onze voornaamste werkruimtes. Om delen
en verspreiden aan te moedigen, werd veel aandacht besteed aan het redi-
geren en indexeren van de grote hoeveelheid materiaal die Constant sinds
1997 online publiceerde. We lanceerden daarom een heel nieuwe website, die
functioneert als portaalsite voor alle activiteiten/archieven van Constant.
In 2008 steeg het aantal bezoekers aan onze website opnieuw, maar ook wer-
den Constantleden steeds vaker uitgenodigd om lezingen te geven en tekst-
of beeldbĳdragen te leveren aan diverse publicaties. De twee hoofdstukken
En meer... en Publicaties getuigen daarvan. De toegenomen zichtbaar-
heid van Constant drukt zich ook uit in de verschillende voorstellen tot
samenwerking die we in de loop van 2008 krĳgen.
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Verbindingen/Jonctions
Sinds haar oprichting organiseert Constant Verbindingen/Jonctions, een
festival dat in Brussel plaatsvindt. Tot 2005 was Verbindingen/Jonctions
een jaarlĳks evenement. Sindsdien werd geëxperimenteerd met de frequen-
tie en met de festival-vorm. De productionele druk van een jaarlĳks te-
rugkerend groot evenement woog zwaar op de kleine organisatie en bleek
niet altĳd verenigbaar met de groeiende behoefte om te vertrekken van-
uit de maakpraktĳk. Nu hanteren we een hybride systeem: het jaarlĳkse
ritme heeft plaatsgemaakt voor een afwisseling tussen kleinschalige inter-
venties en ontmoetingen en grootschalige evenementen. In 2008 vonden vier
punctuele publieksevenementen plaats die elk een heel verschillend publiek
aanspraken.
Partners
Constant ontwikkelt graag inhoud samen met andere individuen en organi-
saties; voor wie opereert op het veranderlĳke terrein van de elektronische
cultuur is het genereus delen van kennis en ervaring broodnodig. Constant-
projecten slaan steeds een brug tussen verschillende gespecialiseerde or-
ganisaties. Achteraan dit boekje vindt u daarom ook een lĳst van lokale,
nationale en internationale partners.
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Busboitescartesmaps: luisteren naar de postbus
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Busboitescartesmaps: een groep jongeren luistert naar Brussel
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Busboitescartesmaps: wandelen met dichte ogen en open oren

Busboitescartesmaps: streettraining met Lotti Child
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Hasseltse Netwerkwandelingen: schoenen die een gezamenlĳk ritme afdwingen
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Hasseltse Netwerkwandelingen: illegale of legale blikken?
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Hasseltse Netwerkwandelingen: missie volbracht
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Hasseltse Netwerkwandelingen: installatie Peter Westenberg in Z33
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Active Archives: Een presentatie van Jorge Blasco (Archive
Cultures) tĳdens de workshop in Arteleku, San Sebastian
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Overleg en uitwisseling tĳdens de Active Archives workshop in Arteleku, San Sebastian
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Cuisine Interne Keuken interviews met kunstenaars
tĳdens Micronomics in Café Laboureur, Brussel
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Cuisine Interne Keuken: Wendy Van Wynsberghe interviewt
tĳdens Micronomics in Café Laboureur, Brussel
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Cuisine Interne Keuken interviews tĳdens Micronomics in Café Laboureur, Brussel
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Nicolas Malevé vertelt tĳdens VJ11.2: Mapping me, Mapping you in Recyclart, Brussel
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Workshop ObjectScoreNotations in Les Bains::Connectives: een
onderzoek naar het annoteren van bewegingen met software

Workshop ObjectScoreNotations in Les Bains::Connectives:
uitwisseling van annotaties en partituren
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Workshop ObjectScoreNotations in Les
Bains::Connectives: Simon Yuill traceert bewegingen

Workshop ObjectScoreNotations in Les
Bains::Connectives: twee- en driedimensionele présence
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Touching Objects, Touching Code: experimenten met
sensoriële objecten (APT en De Singel, Antwerpen)
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Touching Objects, Touching Code: op stap met
sensoriële objecten (APT en De Singel, Antwerpen)
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Ontwerp voor sensorisch object. Touching Objects, Touching Code
@ Advanced Performance Training (De Singel, Antwerpen)
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Ellentriek in Espace Ladda, Gent



25

VJ11.4: live radio tĳdens Semiotics of the kitchen radio: Ludivine Loiseau leest voor
uit Marguerite Duras’ ‘La vie matérielle’ (FoAM Open Sauces, Brussel)
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VJ11.4: live radio tĳdens Semiotics of the kitchen radio: Christophe Piette maakt
muziek met gereedschappen uit de keuken (FoAM Open Sauces, Brussel)
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Print Party Quatre Quarts: de cake staat in de oven, de printer
loopt warm (Ecole de Recherche Graphique (ERG)), Brussel
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Print Party Quatre Quarts: Femke Snelting print met behulp van de
commandline (Ecole de Recherche Graphique (ERG), Brussel)



29

Print Party Quatre Quarts: Harrisson voert het recept stap-voor-stap
uit (Ecole de Recherche Graphique (ERG), Brussel)
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OSP line-up tĳdens The Polish Print Party in Compilothèque, Brussel
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Polish Print Party in Compilothèque, Brussel
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Open Source Video Workshop: bezoek aan Plus-Tôt-Te-Laat, Brussel
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Open Source Video Workshop: BITNIK Pirate TV workshop: de piraat is altĳd
een hacker / de hacker is niet altĳd een piraat. (De Pianofabriek, Brussel)
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Open Source Video Workshop: BITNIK Pirate TV workshop (De Pianofabriek, Brussel)



35

Open Source Video Workshop: presentatie PAD.MA in OKNO, Brussel
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Open Source Video Workshop: welkomstmaaltĳd in La Compilothèque, Brussel
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Samedies: Feestelĳke afsluiting van het seizoen, La Compilothèque, Brussel
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Samedies: Re-Play, Atelier du Web, Brussel
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Samedies: gezamenlĳke lunch (De Pianofabriek, Brussel)
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Samedies: interventie Severine Dusollier (CRID), Pianofabriek, Brussel
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Samedies: permissies controleren met behulp
van de command-line (Interface 3, Brussel)
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Werkgroepen, evenementen,
workshops en projecten

Active Archives

Constant heeft een lange geschiede-
nis in de praktĳk van en de reflectie
over het geheugen, vergeten, bewa-
ren en ontsluiten. De huidige uitda-
ging ligt in de koppeling van digita-
le archieven naar open standaarden
enerzĳds en de omgang met indexe-
ringssystemen van web 2.0 ander-
zĳds, waarbĳ privacy bewaren een
prioriteit is, maar ‘niet indexeren’
geen optie is.

De archieven van culturele instel-
lingen zĳn rĳk aan materiaal, ken-
nen heel diverse archiveringstech-
nieken, specifieke eigenheden, maar
ook problemen die ze delen met
collega-instellingen, zoals bĳv.: hoe
bepaal je tot welk genre iets be-
hoort? Of wie de auteur en de mede-
werkers zĳn? Zĳn medewerkers ook
auteurs of zĳn ze eerder acteurs?
Wie heeft welke rol?

Het project sluit aan bĳ Archive Cultu-
res, een onderneming van Jorge Blasco, en
wordt ontwikkeld i.s.m. Fundació Antoni
Tàpies in Barcelona.

http://www.active-archives.org

Active Archives Arteleku
Lezing

2 � 4 april 2008 � Arteleku, San
Sebastián

In samenwerking met Arteleku or-
ganiseerde Constant een werksessie
rond de uitwisseling van videoma-
teriaal met inleidende presentaties
van Jorge Blasco Gallardo en Mi-
chael Murtaugh.

http://www.arteleku.net
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Archiveren begint nu:
Collective Taxonomy
Mapping
Gesprek

4 � 5 december 2008 � Museu Pi-
casso, Barcelona

Hoe kunnen de taxonomieën van
verschillende culturele instituten met
elkaar in verband worden gebracht?
Hoe kunnen we gereedschappen ont-
wikkelen die verschillen, overeen-
komsten en variaties in kaart bren-
gen? Op welke manier kunnen we
onderhandelingen tussen systemen
faciliteren zodat we informatie kun-
nen delen zonder onze specifiteit te
verliezen?

Het Constant Active Archive team
(Nicolas Malevé, Michael Murtaugh,
Femke Snelting) wisselde van ge-
dachten met archivarissen van het
Museo Nacional d’Art de Catalu-
nya, de afdeling fotografie van het
Nationaal Archief van Catalonia,
Filmoteca de Catalunya Archive,

Museu Picasso en Fundació Antoni
Tàpies.

http://www.activearchives.org/wiki
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Adashboard (for
fiction)
Werkgroep

Adashboard (for fiction) is de werk-
groep rond An Mertens. De groep
voert onderzoek naar fictie in tech-
nologie en technologie in fictie. De
werkgroep is een samenvloeiing van
Stitch & Split en het onderzoek
dat An Mertens voerde in het ka-
der van haar Trajectsubsidie (VGC,
2007). De groep buigt zich over het
bevrĳdende potentieel dat ligt in
speculatieve fictie en science-fiction
enerzĳds, en de verschillende manie-
ren waarop fictie en verteltechnie-
ken kunnen bestaan d.m.v. techno-
logie. Het onderzoek vertaalde zich
tot nu toe in enkele concrete pu-
blieke projecten, zoals een radioses-
sie, workshops, een tentoonstelling
en een digitale publicatie.

Enkele concrete spannende uitgangs-
punten zĳn bĳvoorbeeld: science-
fiction is een spanningsveld waar-
in verbeelding en realiteit, utopia
en dystopia, lichaam en machine el-
kaar ontmoeten. Hoe kunnen we via
omkeringen, verdraaiingen, fanta-
sieën over vreemde lichamen en vor-
men van samenleven de wereld van
vandaag kritisch bevragen? Science-
fiction en technologie worden in-
geschakeld om kritisch, inventief,
cross-gender en cross-disciplinair te
reflecteren over lichaam, identiteit
en hedendaagse territoria.

An Mertens (auteur / Constant), Wen-
dy Van Wynsberghe (kunstenaar / Con-
stant), Tsila Hassine (kunstenaar / pro-
grammeur), Pierre De Jaeger (scenarist /
Radio Panik & Radio Campus), Yves Po-
liart (muziekprogrammator / Médiathè-
que Passage 44

CIAO/CU @
PLACE@SPACE
Tentoonstelling

13 maart 2008 � 25 mei 2008� Z33,
Hasselt

CIAO/CU (Digitale vertelling) en
CIAO/TOT LATER (Roman)

Linda is een jonge fotografe die
haar leven wil inrichten als stripte-
kenaar. Ze woont aan een plein in
het centrum van Brussel. Haar ar-
tistieke zoektocht neemt een belang-
rĳke wending, wanneer de bewoners
ontdekken wat projectontwikkelaars
met de wĳk van plan zĳn. Een ver-
haal over kunst, vrouwen, compu-
ters en gentrificatie.
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An Mertens (verhaal), Wauter Mannaert
(tekeningen), Wendy Van Wynsberghe
(geluid, computer), Shelbatra Jashari (fan-
tom_lady), Tsila Hassine (gentrification
bot), Renee Turner (commentaren)

http://www.adashboard.org/inv.html

Tweede prĳs in
ShiftsSpace wedstrĳd
Prijs

Woensdag 2 april 2008

Het digitale verhaal CIAU/CU kreeg
de tweede prĳs in de ’trails’-categorie
van het opdrachtenprogramma van
Shiftspace en Turbulence.org.

CIAO/CU is een digitaal verhaal
dat te zien was in de tentoonstel-
ling Place@Space in Z33 in Hasselt.
Met CIAO ontwikkelt Constantlid
An Mertens de idee van de ‘gedis-
tribueerde’ roman, die op meer dan
één drager en in meer dan één taal
bestaat.

CIAO/CU was een co-productie
tussen Constant en An Mertens,
ondersteund door de Vlaamse Ge-

meenschapsCommissie.

http://www.shiftspace.org/blog/2008/04/02

/winners-announced

Fair-trade creëren en
publiceren via het web
Lezing

Maandag 3 november 2008�UGent,
MA Agogiek

Wendy Van Wynsberghe en An
Mertens praatten over het gebruik
van fictie, collaboratieve tools, col-
lectieve beslissingsname en (vrĳe) li-
centies in een sociale context voor
studenten van de opleiding MA
Agogiek UGent.

Adashboard (for fiction):
Collaborative storytelling
Workshop

12 � 14 december 2008 � Ateliers
Claus, Brussel

Hoe ga je te werk om te komen
tot een collectieve creatie, in de let-
terlĳke zin van het woord, waar-
bĳ een horizontale werkstructuur
wordt aangehouden en toch ieder-
een haar/zĳn indivualiteit kan be-
houden. An Mertens verzamelt een
groep muzikanten, dansers, verha-
lenvertellers en een programmeur
voor dit experiment. Improvisatie
en de software Object Score Notati-
on van Simon Yuill vormen het uit-
gangspunt.



47

Cuisine Interne
Keuken
‘We bedoelen: waar is werk, waar
is een organisatie van gemaakt: de
componenten, de ingredienten, de
gereedschappen, de werkplekken en
het bestek; wat zĳn de recepten voor
een creatief proces?’

Cuisine Interne Keuken ging van
start in 2003 tĳdens Jonctions/Ver-
bindingen 7; een jaarlĳks interdis-
ciplinair festival georganiseerd door
Constant waarin experiment met en
dialoog over de ethiek van middelen
en methodes centraal staat.

Met het project willen we de in-
terne organisatie van de culturele
industrie waarin we werken zicht-
baar maken. Door onze collega’s te
vragen naar hoe zĳ omgaan met
geschreven en ongeschreven wet-
ten, waardesystemen en besluitvor-
mingsprocessen in hun eigen prak-
tĳk, hopen we een blik in de interne
keuken van culturele praktĳken te
kunnen bieden.

Daarbĳ willen we vragen over ar-
beidsrelaties en economische om-
standigheden vanzelfsprekend niet
buiten beschouwing laten. Sommige
vragen zĳn rechtlĳniger gesteld dan
anderen, die meer ruimte laten voor
interpretatie of zelfs voor ontwĳken-
de antwoorden.

CIK demo: Micronomics
Presentatie

Donderdag 1 mei 2008 � Le Labou-
reur, Brussel

Een mini-demo van ’My Cuisine
Interne Keuken’ door Wendy Van
Wynsberghe, gevolgd door een serie
interviews uitgevoerd via een flexi-
bel Python script, op de eerste ver-
dieping van Café Laboureur.

http://micronomics.citymined.org http:

//www.constantvzw.com/cuisine
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CIK on stage: Eclectic
Tech Carnival
Presentatie

25 � 30 mei 2008 � Plantage Dok,
Amsterdam

Wendy Van Wynsberghe stelde My
Cuisine Interne Keuken voor, een
interview-databank & software over
de voorwaarden van cultureel werk,
tĳdens het Eclectic Tech Carnival,
georganiseerd door Genderchangers
en EYFA.

Tĳdens de daaropvolgende week or-
ganiseerde bolwerK een serie ’My-
CIK’ interviews.

http://eclectictechcarnival.org

Ellentriek /
Capacitor
Werkgroep

Elektriciteit maakt deel uit van
huis-, tuin- en keukentoestellen, mu-
ziekinstrumenten, kunst ... You na-
me it en er zitten draden, weerstan-
den, potmeters, batterĳen in of op
of rond. Het internet loopt over van
de Do it Yourself tips & tricks om
van bĳv. een oude elektrische tan-
denborstel een helikopter te maken,
oud speelgoed om te bouwen tot een
synthesizer, mini-robots te maken...

Capacitor is de werkgroep rond
Wendy Van Wynsberghe. De groep
doet onderzoek naar manieren om
Hardware te openen en hun eigen
elektr(on)ische apparaten te maken.
De workshopserie ‘Ellentriek’ in sa-
menwerking met de Pianofabriek en
Ladda, is een belangrĳk onderdeel
van dit onderzoek. Tĳdens de work-
shops Ellentriek worden gastspre-
kers uitgenodigd met een grote all-
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round expertise. Deelname aan deze
workshop is op inschrĳving. Daar-
naast zĳn de Ellentriek User Groups
publieke momenten waarop kunste-
naars en amateurs met hun vragen
verzamelen in een atelier en ervarin-
gen en kennis uitwisselen.

http://www.ellentriek.net

Ellentriek 4
Workshop

10 mei 2008 10:00 � 12 mei 2008 �
Ladda, Gent

Deelnemers aan deze workshop stel-
den hun elektrische onderzoekspro-
ject voor. Deelnemen betekende: ex-
perimenteren en leren, van elkaar en
van begeleiders Jonas Nachtergaele

en Marc Orakel.

http://www.ellentriek.net

Ellentriek 5
Workshop

29 november 2008 � 30 november
2008 � Espace Ladda, Gent

Een lichtjes ‘vernieuwd’ format. El-
lentriek was deze keer een gathering
voor voltknutselaars waarin de rela-
tie tussen kunst en elektriciteit nog
steeds centraal stond. Research, ex-
periment, creatie, inspiratie, samen-
werking.

Op dag 1 gaven we een uiteenzetting
over over Arduino en het program-
meren ervan!

http://www.ellentriek.net
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Linux Audio
Werkgroep

Linux Audio is een samenkomst van
radio- en audiomakers die zich inte-
resseren voor het werken met open
source software voor audio. Er is een
aparte Linux-audio-mailinglist, een
wiki gehost door BXlug, aangevuld
door een blog met problemen en
oplossingen in verband met Audio
en Linux. Het Linux-audio-project
werkt heel organisch en vertrouwt
vooral op uitwisseling. Als iemand
een probleem heeft, bekĳkt iedereen
dat vanuit hun specifieke kennis die
meer of minder gespecializeerd is.
De betrokken radio’s en ook Bxlug
werken allemaal bĳna volledig met
vrĳwilligers, wat een vraagt om een
flexibele open aanpak.

Wendy Van Wynsberghe (kunstenaar,
Constant), Raphael Bollen (kunstenaar,
Radio Campus, ampcobelgium), Philip-
pe Delchambre (Radio Campus), Sop-
hie Auby (Radio Panik), Fréderic Pe-
ters (Radio Panik, BXlug), Denis Devos
(Radio Panik), Pierre De Jaeger (scena-
rist, ACSR, Radio Panik, Radio Cam-
pus), Nathalie Jacqmain (Radio Cam-
pus), Roland Wouters (Radio Campus),
Fredux (Radio Campus, Bxlug)

Linux Audio #6:
workshop Ardour &
systeem .4
Workshop

Zaterdag 19 januari 2008 � Con-
stant, Brussel

Het tunen en tweaken van je sys-
teem opdat het optimaal met Linux
audio-toepassingen draait.

Voor wie eventuele configuratiepro-
blemen had, bekeken we hoe ze
best werden opgelost. Verder kwa-
men Ardour en bĳhorende plugins
aan bod, alsook experimenten met
geluidskaarten die werken onder Li-
nux.

Een samenwerking tussen onder andere:
Bxlug, Radio Panik, Radio Campus, Ra-
dio Air Libre, collectifs.net en Constant.

http://wiki.bxlug.be/ProjetAudio
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Open source
publishing
Werkgroep

OSP startte als een experiment om
te onderzoeken of open source soft-
ware voor grafisch ontwerp kon wor-
den ingezet om professionele op-
drachten uit te voeren. Een der-
gelĳk experiment was noodzakelĳk
omdat we ons zorgen maakten over
de vernauwing van de gereedschap-
pen die door het monopolie van
Adobe-software was ontstaan. Drie
jaar later is OSP uitgegroeid tot
een zevenkoppige onderzoeksgroep
die experimenteert, teksten en soft-
ware schrĳft, performances ontwik-
kelt, lettertypes ontwerpt en work-
shops geeft. OSP neemt opdrachten
aan waarbĳ inhoud, vorm en pro-
ductieproces een betekenisvolle re-
latie (kunnen) aangaan en genereert
op eigen initiatief projecten op het
snĳvlak van taal, design en code.

Femke Snelting (ontwerpster, kunstenaar
/ Constant), Pierre Huyghebaert (ontwer-
per, typograaf, cartograaf / Speculoos),
Harrisson (ontwerper), Ludivine Loiseau
(typografe, ontwerpster), Yi Jiang (ont-
werpster, illustratrice), Ivan Monroy Lo-
pez (programmeur, kunstenaar / TextZi)

http://ospublish.constantvzw.org

Open Course: Print party
& presentatie
Performatieve lezing

Vrĳdag 11 april 2008 � Ecole de Re-
cherche Graphique (ERG), Brussel

Presentatie van Nicolas Malevé ge-
volgd door een OSP Print Party met
cakes en fonts. De activiteiten von-
den plaats in het kader van Open
Course, een project van Marc Wa-
thieu.

http://www.multimedialab.be/blog/?p=1138

Polish Print Party
Performatieve lezing

Vrĳdag 27 juni 2008 � La Compilot-
hèque, Brussel

Live-lay-out, Poolse souvenirs, maar
bovenal de feestelĳke presentatie
van NotCourier-Sans, een font on-
der een open licentie.
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Libre Graphics Meeting
Presentatie

7 � 11 mei 2008 � Technische Uni-
versiteit Wroclaw, Polen

Enkele leden van OSP (Open Source
Publishing), reisden naar Wroclaw
in Polen om er deel te nemen aan de
Libre Graphics Meeting Days 2008.
Zĳ organiseerden er onder andere
een Print Party, een workshop en
een presentatie.

http://ospublish.constantvzw.org/?p=443

Software-
geschiedenisavond
Tekensessie

Woensdag 22 oktober 2008

De Constant-werkgroep OSP maak-
te een eerste begin om de vele ge-
reedschappen die de praktĳk van di-
gitaal ontwerpen bepalen, in kaart
te brengen. We probeerden ons de
anekdotes en feiten te herinneren,
die we de afgelopen jaren over ont-
werpsoftware hebben verzameld.

Fontlab, Fontforge, Pagemaker, So-
dipodi of Ghostscript: Wanneer is
het begonnen? Wie was erbĳ be-
trokken? Waar liggen de aankno-
pingspunten?

De sessie werd live gestreamed van-
uit een lokatie in het centrum van
Brussel. Wie verhalen of ervaringen
wilde delen of feiten wilde toevoe-
gen, was van harte welkom om deel
te nemen aan de discussie per video-
stream of chat.

http://ospublish.constantvzw.org/?p=1087
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Open source video
Werkgroep

Open Source Video is een orga-
nisch gegroeide groep kunstenaars
die werken met video en open sour-
ce. Om de zes weken vindt een
ontmoeting plaats waar ervaringen
worden uitgewisseld over videomon-
tage, codering, video op het web. In
2007 en 2008 organiseerde OSV pu-
blieke workshops in Brussel. Open
Source Video is ook een weblog dat
door collega’s wereldwĳd gebruikt
wordt als referentie. Het blog doet
regelmatig verslag van software-
tests, verzamelt relevant nieuws en
geeft tips.

Peter Westenberg (kunstenaar, Constant),
Kobe Matthys (kunstenaar / Agentschap),
Denis Devos (Hacklab), Christina Clarr
(kunstenaar, Opera De Munt), Loïc Van-
derstichelen (filmer, ontwerper, docent),
Philippe Branckaert (Nova Cinema)

http://osvideo.constantvzw.org

Deptford.tv: Collaboratieve
Video
Workshop

1 � 11 juli 2008 � Deckspace,
Borough Hall, Greenwich

Peter Westenberg en Cristina Clarr
van de Constant-werkgroep OSVi-
deo namen deel aan een workshop
in Deckspace, Greenwich, rondom
de vraag hoe content-management-
systemen gebruikt kunnen worden
om video te monteren. Op uitnodi-
ging van Deptford.tv werkten ze aan
het in kaart brengen van een ont-
wikkelingsmodel.

http://www.deptford.tv



54

Collaboratieve Online
Video
Workshop

18 � 23 november 2008 � De Pia-
nofabriek, Brussel

Een workshop Open Source Vi-
deo, een onderzoek naar collabora-
tief werk.

Remixen, hergebruik van beelden,
recyclage van beelden en herbewer-
ken van hetzelfde bronmateriaal tot
nieuwe versies is een spannend ter-
rein, dat met de opkomst van het
web aan belang heeft gewonnen.
Audio-visueel materiaal dat vrĳ is
van auteursrechten, films, clips en
rushes onder vrĳe licenties, biedt
de mogelĳkheid tot andere vor-
men van audio-visuele producties;
van video-databank performance, li-
ve streaming-events tot internet-tv
en collectieve documentaires.

De Constant-werkgroep Open Sour-
ce Video organiseerde deze work-
shop omdat we enthousiast zĳn over
de mogelĳkheden die het gedistri-
bueerde karakter van het internet

biedt aan videocollectieven, artis-
tieke, journalistieke en culturele or-
ganisaties die op meerdere locaties
werken om via vlogs, internet-tv, vi-
deofeeds en video-archieven nieuwe
impulsen te geven aan hun colla-
boratieve praktĳken. De workshop
toonde modellen van open source
’workflow’ voor het produceren, ver-
spreiden en uitwisselen van video
via het internet die bĳdragen aan
een gezonde ecologie van kennisuit-
wisseling.

Met: EngageMedia, Miro, V2V, Pirate Ci-
nema Berlin, Pad.ma, Oxdb, Deptford.tv,
Bitnik

http://osvideo.constantvzw.org/wiki
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Routes Routines

Routes en Routines (R+R) is een
reeks performatieve stadsverkennin-
gen waarbĳ participatie, paralel-
len tussen de stad en het internet,
low-technologie een rol spelen. De
verkenningen gebeuren in de vorm
van groepswandelingen waarbĳ het
schoeisel, de straten, het ritme van
het wandelen, de omgeving worden
onderzocht als medium. R+R bena-
dert kunst als een vorm van openba-
re ruimte waar ruimtes tussen men-
sen opnieuw besproken en onder-
handeld kunnen worden.

De wandelingen stellen verplaatsin-
gen voor in tĳd en ruimte, ze doen
plekken aan die bezocht worden via
associatie, narratie, een verplaat-
sing van perspectief, door verdraai-
ingen aan te brengen in gedrag dat
karakteristiek is voor een plaats.
Het project tast de grenzen af tussen
private en publieke ruimtes, en pro-
beert strategieën uit om openbaar-
heid te vergroten.

In Brussel werden wandelingen ge-
organiseerd rondom regelgeving in

de openbare ruimte, stedelĳke in-
richting gekleurd door cultuur-his-
torisch gebruik. In Nantes wer-
den choreografische performances
gedaan met bewoners van le Cor-
busiers Maison Radieuse. In Has-
selt werden gestreamde ‘netwerk-
wandelingen’ georganiseerd waarin
het internet en de stedelĳke ‘hy-
bride’ ruimte bewandeld werden
met schoenen die voorzien waren
van low-tech extensies; camera’s,
micro’s, sensoren en elektronische
ogen...

http://routes-routines.constantvzw.org

PLACE@SPACE
Tentoonstelling

13 maart 2008 � 25 mei 2008� Z33,
Hasselt

In het kader van de tentoonstelling
PLACE@SPACE in Z33 in Hasselt
creëerde kunstenaar Peter Westen-
berg een installatie en vier wande-
lingen door het centrum van Hasselt
die rechtstreeks uitgezonden werden
via het internet.
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De wandelaars droegen speciale schoe-
nen, voorzien van mini camera’s,
microfoontjes en low-tech elektroni-
ca. De wandelingen experimenteer-
den met de grenzen tussen private
en publieke ruimtes. Op een speel-
se manier stelden de wandelingen
enkele serieuze vragen zoals: kun
je bandbreedte uitlenen en hoe vrĳ
kun je rondwandelen op het inter-
net?

http://kunstencentrumz33.wordpress.com/

Hasseltse
Netwerkwandelingen
Performatieve wandelingen

12 april � 17 mei 2008 � Z33, Has-
selt

In het kader van de tentoonstelling
’Place@Space’ in Z33 organiseerde
Constantlid Peter Westenberg low-
tech wifi-wandelingen door het cen-
trum van Hasselt. Uitgerust met
elektronische audio-visuele schoe-
nen verkenden de wandelaars de
grenzen tussen openbare en privé-
ruimtes.

De wandelingen werden via het
web uitgezonden met gebruikma-
king van de privé-internetconnecties
van buurtbewoners.

http://kunstencentrumz33.wordpress.com/

Balearic Routes Routines
Wandeling

Zondag 19 + 20 oktober 2008 � Pla-
za España, Andratx, Spanje

Twee wandelingen over het bewe-
gen in een bekende omgeving. Uit-
gerust met low-tech schoeisel en an-
dere apparaten verkenden we Palma
en Andratx. Onze schoenen namen
beelden op en registreerden gelui-
den vanuit ongebruikelĳke auditie-
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ve en visuele perspectieven. Een on-
derzoek naar de verhalen die worden
uitgelokt door op een andere manier
te wandelen en de andere belevingen
van tĳd en ruimte dat dit met zich
meebrengt.

http://routes-routines.constantvzw.org/?

p=117

Samedies:
Vrouwen & vrĳe
software
Werkgroep

Elke zes weken op zaterdag verza-
melt een groep vrouwen zich rond de
server Amaya. Via zelfstudie en via
de expertise van genodigden leren ze
collectief de server te beheren. De
ontmoetingen gebeuren in een sfeer
van vertrouwen, experiment en uit-
wisseling. Ze zĳn een stimulans om
meer plaats te maken voor vrouwen
in de wereld van de vrĳe software.
Samedies zĳn een katalysator voor
heel wat meer ideeën, activiteiten,
uitwisseling van kennis, netwerken.

An Mertens (verteller, Constant), Femke
Snelting (ontwerpster, kunstenaar, Con-
stant), Ibtissam Derfoufi (bediende, In-
terface 3), Martine Delier (webadmi-
nistratrice, Interface 3), Agnes Bewer
(webontwerpster), Juliane de Moerloze
(systeembeheerster, wiskundige), Sophie
Auby (radiomaakster, Radio Panik), Auré-
lie Vienne (leerkracht, Domaine Public),
Peggy P. (redactrice Melanine), Malin
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Björk (organisatrice, ScumGrrrls), Laia
Sadurní (kunstenaar, Rotorr.org)

Gasten: Hadrian Bnin-Bninski, Jens-Ingo
Brodesser, Severine Dussollier

http://samedi.collectifs.net

Laatste opmaak Amaya
Zaterdag 26 januari 2008 � Interface
3, Brussel

Lancering Amaya
Zaterdag 8 maart 2008 � Interface
3, Brussel

Re-play
Zaterdag 19 april 2008 � Ateliers du
Web, Brussel

Beveiliging
Zaterdag 14 juni 2008 � Maison de
la Paix, Brussel

Feestelĳke af/aansluiting
Zaterdag 28 juni 2008 � Compilot-
hèque, Brussel

Total Reboot Amaya
Zaterdag 18 oktober 2008 � Interfa-
ce 3, Brussel

Amaya en werkgroepen
Zaterdag 6 december 2008 � Inter-
face 3, Brussel
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Towards
Werkgroep

Towards brengt het Brusselse land-
schap op een subjectieve manier in
kaart. In de afgelopen periode werk-
te de groep aan Tresor, een collabo-
ratieve cartografische tool, een soft-
ware die werd ontwikkeld in work-
shops en projecten rond culturele
cartografie. De website towards.be
is een verzamelplaats voor ideeën
over kritische en analytische om-
gang met cartografie. Regelmatig
wordt bericht over de nieuwste ex-
perimenten met cartografie en open
source software. In de categorie ‘at-
las’ zĳn subjectieve en collaboratie-
ve kaarten van Brussel beschikbaar
gemaakt en beschreven.

Nicolas Malevé (kunstenaar, Constant),
Pierre Huyghebaert (ontwerper, typo-
graaf, cartograaf, Speculoos), Lauren-
ce Jenard (Recyclart), Véronique Lién-
art (Citymine(d)), Rafaella Houlstan-
Hasaerts (architect)

http://www.towards.be

Gender Art Net: Mapping
Art and Gender in
Europe
Seminarie

6 � 7 juni 2008 � European Media
Studies, Potsdam, Duitsland

Gender Art Net wordt in de loop
van 2008 ontwikkeld als een Inter-
actieve Kaart, die de toegankelĳk-
heid en de leesbaarheid bevordert
van een brede waaier aan artistie-
ke posities die de complexe inter-
relaties van gender, etniciteit, ras
en sexualiteiten in het hedendaag-
se Europa exploreren. Een semina-
rie voor master- en bachelorstuden-
ten, op uitnodiging van Anne Quiry-
nen, in het kader van een project
ontwikkeld door de European Cul-
tural Foundation onder leiding van
curator Bettina Knaup, in samen-
werking met Constant. Meerdere or-
ganisaties, curatoren en critici zul-
len in de participatieve ontwikkeling
van dit project betrokken worden en
toegang hebben tot de gedistribu-
eerde archieven.

http://emw.fh-potsdam.de/studium_vv.php?

sg=ma
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Busboîtescartesmaps
Wandeling

4 � 7 november 2008 � Recyclart,
Brussel

Busboîtescartesmaps was een eve-
nement in het raamwerk van het
Towards-project dat subjectieve re-
presentaties van het Brusselse ter-
rein combineert met het ontwikke-
len van een software voor subjectie-
ve cartografie.

Postbussen zĳn een bekend weder-
kerig aspect van het urbane land-
schap. Zelfs nu posterĳen en agent-
schappen geprivatiseerd worden en
langzamerhand steeds meer verdwĳ-
nen, blĳven de bussen stevig gewor-
teld in de stadse aarde.

Busboîtescartesmaps nodigde ons
uit om postbussen te herwaarderen
als meer dan enkel nuttige gereed-
schappen. De wandelingen onder-
zochten de bussen als potentiële mu-
ziekinstrumenten, als stadselemen-
ten die beklommen kunnen worden
en als dragers van verhalen en her-
inneringen. De wandelingen droe-
gen bĳ aan een collectieve audio-

mapping die de verschillende onder-
werpen van de wandelingen met el-
kaar verbindt. Je kon meewandelen
vanaf Recyclart, waar ook de ge-
meenschappelĳke kaart kon worden
bekeken / beluisterd, samen met de
Atlas van subjectieve kaarten van
Brussel.

Gidsen: Peter Westenberg is beeldend
kunstenaar, videomaker en lid van Con-
stant. Zĳn werk onderzoekt sociale car-
tografien, urbane anomalieën en de com-
plexe relatie tussen identiteit en geogra-
fische specficiteit. Christina Clarr en
Natasha Roublov zĳn kunstenaars ge-
baseerd in Brussel die zich bezig houden
met performance, installaties en urbane
interventies die focussen op de knooppun-
ten tussen geluid, visuele cultuur en ar-
chitectuur. Lottie Child is een Engelse
kunstenares die Street Training Manuals
produceert voor speelse / antisociale in-
teractie met urbane plaatsen. In de Ma-
nuals wordt expertise en kennis uitgewis-
seld over noties als veiligheid en plezier
in een toenemend gesanitiseerde en ge-
controleerde omgeving. ‘In Brussels I will
engage with interested people to create a
StreetTraining circuit featuring the joy-
ful behaviours Belgian street users em-
ploy and those we innovate together du-
ring an initial session.’

Busboîtescartesmaps was een project van
Constant in samenwerking met Recy-
clart en Speculoos, Jeugd en Stad, Yo-
ta! en Beam, en met Rafaella Houlstan-
Hasaerts.

http://www.towards.be/busboitescartesmaps
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Verbindingen/
Jonctions
Sinds haar oprichting organiseert
Constant Verbindingen/Jonctions, een
festival voor kunst en media dat in
Brussel plaatsvindt. Tot 2005 was
Verbindingen/Jonctions een jaar-
lĳks evenement. Sindsdien werd ge-
ëxperimenteerd met de frequentie
en met de festival-vorm. De produc-
tionele druk van een jaarlĳks terug-
kerend groot evenement woog zwaar
op de kleine organisatie en bleek
niet altĳd verenigbaar met de groei-
ende behoefte om te vertrekken van-
uit de maakpraktĳk. Experimenten
met een permanentere, meer geïm-
proviseerde vorm van evenementen,
veroorzaakte een gemis wat betreft
de veelheid en diversiteit van het
publiek en het uitdenken van het in-
houdelĳke kader vanwaaruit elk fes-
tival wordt samengesteld.

VJ11.1:
ObjectScoreNotation
Presentatie, workshop

Vrĳdag 15 februari 2008 � Les
Bains, Brussel

Na een week experimenteren met
de performatieve kwaliteiten van al-
ledaagse objecten in de bĳzondere
ruimte van Bains::Connective, orga-
niseerden Constant en APT er een
informele presentatie.

Met de hulp van een computerpro-
gramma dat bewegingen in kaart
kan brengen, en dat speciaal voor
deze gelegenheid werd ontwikkeld,
onderzochten deelnemers van on-
der andere het Antwerpse Advan-
ced Performance Training program-
ma samen met kunstenaars Kir-
sty Stansfield en Simon Yuill ver-
schillende notatiesystemen, collec-
tief werk en wederzĳds herschrĳven.

Kirsty Stansfield is kunstenaar en werkt
aan een practice-based PhD met de titel
Sound As Interface - A Performative Ge-
notype aan de University of Dundee. Haar
interactieve geluidsinstallaties voorzien in
situaties waarin geluiden bemiddelen in
de relaties tussen mensen en hun fysieke
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omgeving. Simon Yuill is kunstenaar en
programmeur en woont en werkt in Glas-
gow, Schotland. Hĳ is ontwikkelaar van
spring_alpha en het project Social Ver-
sioning System (SVS). Simon hielp met
de opzet van een aantal hacklabs en free
media labs in Schotland waaronder the
Chateau Institute of Technology (ChIT),
Electron Club en de Glasgow afdeling van
OpenLab.

Georganiseerd door APT (Advanced Per-
formance Training), in samenwerking met
Constant, Vereniging voor Kunst en Me-
dia, & Les Bains :: Connective.

VJ11.2:
Mapping me / mapping
you: Queer cartographies
Ontmoeting

Vrĳdag 25 april 2008 � Recyclart,
Brussel

Een rondetafel-ontmoeting over car-
tografie met Liesbeth Huybrechts
(Doctoraat culturele studies KU-
Leuven, curatrice, onderzoekster),
Nicolas Malevé (Tresor software,
Towards.be), An Mertens (en ande-

re leden van de Zaterdagen, Vrou-
wen en Vrĳe Software) en Peter
Westenberg (Routes Routines).

Een gesprek over GEO-data-controle,
gelaagdheden en perspectieven van
de cartografische kunsten, subjectie-
ve perceptie en /Home als privé-
terrein.

http://www.constantvzw.com/vj11/

VJ11.3:
Sci-fi-pic-nic
Radioprogramma

Zondag 31 augustus 2008 � La Com-
pilothèque, Brussel

Muziek, interviews en discussies
over science-fiction en verslavende
technologie, mutanten, vampieren
en cyborgs. Het kader was een mo-
leculaire pic-nic geserveerd door Die
Feldküche. De gesprekken werden
opgenomen voor radio.

Gasten: Muriel Andrin (cyberheroïnes
in science-fiction) - Laurence Rassel
(vampieren en andere mutanten vanuit
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een feministische perspectief) - Yves Po-
liart (de toekomst als muzikale meta-
foor) Presentatie: Pierre Dejaeger &
An Mertens Pic-nic: Die Feldküche -
Michael Schmid & Christophe Meierhans.
Techniek: Wendy Van Wynsberghe

VJ11.4:
Semiotics of the kitchen
radio
Uitzending

Zaterdag 15 november 2008� FoAm,
Brussel & on-line

De Constant-werkgroep OSP pre-
senteerde een live radio-uitzending
rond de keukentafel bĳ FoAM. Uit-
gangspunt was Martha Roslers klas-
sieke performatieve alfabet Semio-
tics of the Kitchen. OSP combineer-
de code met koken, deelde recepten
en andere open source methodolo-
gieën en mixte dat alles tegelĳker-
tĳd met live-gasten en een pavlovi-
aanse playlist.

De uitzending experimenteerde met
de verschuiving van multi-sensoriële
ervaringen en reflecteerde over de

bereiding van eten als metafoor,
structuur, taal en ritme.

http://ospublish.constantvzw.org

Werkbĳeenkomsten
Discussieavonden

In het voorjaar van 2008 organi-
seerden we een viertal werkbĳeen-
komsten waarin we samen met le-
den, werkgroepleden, bestuursleden
en andere belangstellenden de vier
voor Constant centrale thema’s be-
discussieerden. Deze bĳeenkomsten
fungeerden als voorbereiding op het
dossier dat Constant indiende voor
de periode 2010-2013, en als een ma-
nier om de inhoudelĳke activiteiten
van de werkgroepen beter met el-
kaar te verbinden.

10 april: Tegendraadse cartografie
/ Cartographie inversée (ou contra-
riante) Hoe kunnen we vanuit on-
ze eigen oriëntatie cartografie her-
uitvinden?

23 april: Lichaam en software /
Corps et software Hoe kunnen we
over software nadenken zonder onze
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lichamen te vergeten?

15 mei: Fictie als werktuig / La fic-
tion comme outil Hoe kunnen we
fictie inzetten in een wereld die door
door het denkbeeld van de feitelĳk-
heid overheerst wordt?

3 juni: Werkcondities voor gedis-
tribueerde praktĳken / Conditions
de travails pour pratiques distri-
buÃľes Hoe kunnen we de toekomst
van werk in tussenruimtes opnieuw
uitvinden? ‘Gedistribueerde praktĳ-
ken’ klinkt misschien als slecht ver-
taald Engels, maar we gebruiken het
hier bewust omdat het complex van
betekenissen en associaties die sa-
menhangen met het Engelse ‘dis-
tributed’ en Franse ‘distribué’ be-
langrĳk zĳn voor wat we hier willen
zeggen. Gedistribueerd omvat: ver-
spreid over verschillende personen
en plekken, uitbesteding, gedeeld /
verdeeld.
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Publicaties

Boeken en
brochures

CROSS-over. Kunst,
Media en Technologie in
Vlaanderen: Genereuze
praktĳken
Tektstbijdrage, ontwerp

De Constant-werkgroep OSP ont-
wierp de publicatie CROSS-over,
een overzicht van kunst, media en
technologie in Vlaanderen. CROSS-
over werd uitgegeven door BAM en
Lannoo en geredigeerd door Lies-
beth Huybrechts. Het boek bevat
een tekstbĳdrage van Femke Snel-
ting en een visualisatie van de
BAM-database door OSP.

‘Hedendaagse kunstenaars werken

met de materialen van hun tĳd: het
internet, gps, RFID of nanotech-
nologie. Samen met programmeurs,
vormgevers en onderzoekers creë-
ren ze nieuwe uitdrukkingsvormen,
nieuwe relaties met het publiek en
nieuwe vormen van bewaren en ont-
sluiten.’

Een uitgave van BAM en Lannoo Campus

Video Vortex Reader:
Affinity Video
Tektstbijdrage

Video Vortex Reader: Responses to
YouTube bundelt kritische teksten
over het snel opkomende en veran-
derlĳke veld van online video: van
haar explosieve groei in 2005 tot
haar toekomst als een niet meer weg
te denken persoonlĳk medium.
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Video Vortex Reader bundelt bĳ-
dragen van curatoren, onderzoekers,
kunstenaars en theoretici. Deze ko-
men voort uit de eerste twee Vi-
deo Vortex conferenties, die in 2007
plaatsvonden in Brussel (bĳ Ar-
gos) en Amsterdam en de vraag-
stukken behandelden rond onafhan-
kelĳke productie en distributie van
online video-content. Wat kan een
dergelĳk online video platform bete-
kenen voor kunstenaars, filmmakers
en activisten? En wat zĳn de alter-
natieven voor YouTube?

Peter Westenberg droeg een artikel
bĳ aan dit boek dat gepubliceerd
werd door het Instituut voor Net-
werkcultuur in Amsterdam.

Towards 2
Publicatie in eigen beheer

Recyclart en Citymine(d) betrokken
Speculoos en Constant bĳ hun on-
derzoek naar de subjectieve percep-
tie van territorium en representatie
daarvan. Zĳ reflecteerden over het
begrip ‘grondgebied’: hoe stelt men
zich zĳn grondgebied voor en hoe
wordt het subjectief gepercipieerd?

De tweede editie van de Towards-
krant verscheen in een oplage van
3000 exemplaren. Acht goed ge-
vulde pagina’s zĳn het resultaat
van meer dan 9 maanden voorbe-
reiding. De grotendeels Engelse in-
houd bestaat onder andere uit hoog-
tepunten van twee jaar activitei-
ten, een selectie uit de atlas, een
verklarend schema van het Tresor
software-platform. Alle posts op het
towards.be blog zĳn verwerkt in een
cover-beeld.

Een uitgave van Constant, Recyclart en
Speculoos.

Hybride Stad: Encoderen
en decoderen
Tekstbijdrage

De tekst Encoderen en decoderen
werd opgenomen in de publicatie
Hybride stad, een publicatie in het
kader van een designonderzoekspro-
ject dat de verschillende lagen van
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de stad verkent. De Media & De-
sign Academie ging in Genk aan de
slag met lagen die zich boven en
onder de tastbare, ruimtelĳke laag
situeren. Studenten, docenten, kun-
stenaars en ontwerpers doken in het
mĳnverleden en de multiculturele
eetcultuur.

Digital Artists Handbook
Tekstbijdrage

Nicolas Malevé en Peter Westenberg
droegen bĳ aan het Digital Artists
Handbook met respectievelĳk een
essay Licensing: copyright, legal is-
sues, authorship, mediawork licen-
sing, creative commons, open con-
tent licensing en Introduction: Wor-
king with video.

The Bank of Common
Knowledge
Tekstbijdrage

Laurence Rassel en Peter Westen-
berg schreven ieder één van de acti-
viteiten van Constant om tot een re-
cept voor de Barcelonese organisatie
Platoniq. Laurence beschreef de ma-
nier waarop de Samedies zichzelf or-
ganiseren, en Peter over Routes en

Routines.

Designing Universal
Knowledge: Dividing and
sharing
Tekstbijdrage

Dividing and Sharing is een essay
over de manier waarop (web)stan-
daarden de praktĳk van ontwerp-
werk veranderen.

Deze tekst van Femke Snelting ver-
scheen in Designing Universal Know-
ledge (Lars Müller Publishers), een
publicatie geredigeerd door Gerlin-
de Schuller met essays van Alex
Wright, Willem van Weelden en
Markus Frenzl.
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Mag.Net Reader:
Manifesto for an active
archive en Awkward
gestures

Het derde nummer van de Mag.Net
reader bevatte twee teksten van
Constant: het Active Archives Ma-
nifesto (in samenwerking met Arte-
leku) en Awkward Gestures: Desig-
ning with free software.
Tekstbijdrage

Urban Act
Tekst- en beeldbijdrage

Wat is een collectief platform en
hoe kan zo’n platform functioneren?
Dat is de centrale vraag in het boek
Urban Act, een realisatie van het
Atelier d’Architecture Autogérée uit
Parĳs.

Het boek bevat essays, statements
en presentaties van de hand van een
breed scala aan activisten die ver-
bonden zĳn aan het PEPRAV net-
werk. Een PDF-versie van het boek
wordt onder een Creative Com-
mons licentie op de PREPRAV-
website aangeboden worden. Con-
stants bĳdrage werden gepubliceerd
onder een Free Art License. In het
boek beschrĳven Laurence Rassel en
Femke Snelting werkmethodes die
we binnen Constants praktĳk han-
teren.

Met: AAA, AG Gleisdereieck, Ald, Atsa,
Blok, Citymine(d), Constant, Daniel Ku-
hne & Hogler Lauinger, Echelle Inconnue,
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G.L.A.S, Iyo, Laboratorio Urbano, Meike
Schalk & Apolonia Sustersic, Metrozones,
Obersvatorio Metropolitano, Park Ficti-
on, PS, Pttl, Public Works, Recyclart,
Rotor, Sharrow Community Platform.

http://www.peprav.net/

Routes + Routines:
Hasseltse
Netwerkwandelingen
Publicatie in eigen beheer

Routes + Routines is een publica-
tie die de Hasseltse Netwerkwande-
lingen van Peter Westenberg docu-
menteert. Met bĳdragen van Lies-
beth Huybrechts.

Een uitgave van Z33 en Constant

Publicaties
on-line
De sites, weblogs, databases, wikis
en chatboxen die op Constants ser-
vers te vinden zĳn, waren ook in
2008 onze voornaamste werkruim-
tes. Om delen en verspreiden aan te
moedigen, werd veel aandacht be-
steed aan het redigeren en indexe-
ren van de grote hoeveelheid mate-
riaal die Constant sinds 1997 online
publiceerde. We lanceerden daarom
een heel nieuwe website, die functio-
neert als portaalsite voor alle activi-
teiten/archieven van Constant.

constantvzw.org
www.constantvzw.org

De nieuwe, drietalige portaalsite
van Constant biedt toegang tot alle
projecten en activiteiten van Con-
stant. De dynamische collage die
steeds in de achtergrond verschĳnt,
is een programmatische vermenging
van beelden uit het beeldarchief
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met een serie grafische verwĳzin-
gen naar Constant-activiteiten sinds
1997. De fotografische beelden cor-
responderen met de tĳd van de dag
dat u de site bezoekt.

De archieven van
Digitales
digitales.constantvzw.org/media_archive/

Alle opnames van lezingen, gesprek-
ken, workshops en interviews tĳdens
de Digitale Ontmoetingen (van 2001
tot 2006) werden verzameld in een
open databank. De opnames zĳn
beschikbaar in hun oorspronkelĳke
taal, en zĳn voorzien van een inlei-
ding en een biografie. De tekst en de
biografie zĳn bĳdragen van de gast-
sprekers op het moment van hun in-
terventie en werden sindsdien niet
meer aangepast.

De databank van digitale sporen is
het resultaat van een intense sa-
menwerking tussen professionals en
vrouwen in opleiding. Ze deelden el-
kaars praktĳken aan de hand van
geluids- en video-opnames, montage
en realisatie.
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Constant Image Gallery
http://gallery.constantvzw.org/

Het fotoarchief van Constant met
beelden van evenementen, work-
shops, ontmoetingen, reizen, lezin-
gen....

Tenzĳ anders vermeld, zĳn de beel-
den gepubliceerd onder een Free Art
License.

Yoogle!
yoogle.be

Yoogle! is een online spelproject, een
miniatuurversie van Web 2.0, dat
ons de coulissen ervan laat ontdek-
ken door om de beurt de rol van de
verschillende actoren op de markt
van persoonlĳke gegevens aan te ne-
men, en dat ons toelaat aan ieders
manœuvres te participeren.

Als bezoeker zal men sporen na-
laten binnen de verschillende door
Yoogle! aangeboden diensten. Als
administrateur zal men deze spo-
ren verzamelen om profielen te cre-
ëren teneinde deze te verkopen aan
zĳn of haar klanten. En uiteindelĳk
zal men als klant profielen aankopen
met het oog op marketing, controle
of surveillance.
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Weblogs
Constant publiceert haar lopend on-
derzoek in weblogs. Veel Constant-
leden hebben een weblog dat ze ge-
bruiken als werkplaats, om gedach-
ten te ordenen, referenties te verza-
melen, projecten te ontwikkelen.

Daarnaast bieden we een platform
aan makers, denkers en activisten
die zich betrokken voelen bĳ de on-
derwerpen die Constant bezighoudt,
en vice versa. De auteurs die op de
weblogs actief zĳn, hebben autono-
mie over hun eigen on-line platform
maar kunnen rekenen op inhoudelĳ-
ke en technische ondersteuning van
Constant. Alle posts worden ook in
chronologische volgorde op de druk-
bezochte voorpagina van Constant
aangeboden en in een RSS-feed ge-
publiceerd.

Towards.be
http://www.towards.be

Towards een subjectieve collectie-
ve cartografie met Nicolas Malevé

en Pierre Huyghebaert... Gaande-
weg wordt Towards een digitale at-
las die zal werken als een open en
gemeenschappelĳk instrument.

Powered by City Mine(d) en Recyclart

etraces – information
www.etraces.constantvzw.org/informations

Hoe circuleert informatie die we vin-
den via zoekmachines, wat gebeurt
er met de data die we invoeren in
sociale netwerksites, medische data-
banken, nieuwssites, forums en chat
platformen die we gebruiken ? Hoe
werkt de markt voor elektronische
profielen ?

Michel Cleempoel, Nicolas Malevé
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Routes en Routines
routes-routines.constantvzw.org

Een referentieboek over publieke
aanwezigheid, representatie, relaties,
routes en routines.

Copy Cult
copycult.constantvzw.org/home

Copy cult verzamelt nieuws over de
cultuur van het kopiëren en belicht
de verschillende aspecten ervan. In
het bĳzonder spitsen ze zich toe op
relevante informatie over de relatie
tussen censuur en copyright, bewa-
king en controle en intellectuele ei-
gendom. Ze hopen ook een doorgeef-
luik te zĳn voor initiatieven die al-
ternatieven bieden op deze dwingen-
de modellen.

Ellentriek
www.ellentriek.net

De bedoeling van deze blog is voor-
namelĳk het verzamelen en uitwis-
selen van informatie, tips en tricks
rond kunst en ‘ellentriek’. De Pia-
nofabriek Ladda en Constant vzw
staan achter het ‘open source prin-
cipe’ en willen dan ook informatie,
kennis en technologie openstellen.

Urban(e)(istiques)
Anomalie(ën)(s)
Bru(x)(ss)el(le)(s)
westenberg.constantvzw.org

Peter Westenbergs verzameling uit-
zonderlĳke straatbeelden in de Brus-
selse openbare ruimte.
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WVW
wvw.constantvzw.org

Geluidsartieste Wendy Van Wyns-
berghe geeft tips over free applica-
tions for practical use. Open Source
Audio Software en meer.

Open Source Video
osvideo.constantvzw.org

Onderzoeksblog van het Open Sour-
ce Video project. Hier worden soft-
ware tests, teksten en links gepubli-
ceerd.

Open Source Publishing
ospublish.constantvzw.org

Open source design tools for desig-
ners: dit drukbezochte weblog biedt
een levendige mix van reflectie, pro-
ductie en praktische experimenten
van de werkgroep OSP.

Adashboard.org
http://www.adashboard.org

Experimenten in digitale narrativi-
teit
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Champagne!
champagne.constantvzw.org

DJ Nurse’s avonturen in geluid en
zicht!

deja vu
http://lt.constantvzw.org/

Fotoblog van fotograaf Laurent Thu-
rin. Thurin toont eigen werk, en een
selectie beeldend bronnenmateriaal
dat hem inspireert.

Monstre
http://monstre.constantvzw.org

Cameraman Sebastien Koepel ver-
zamelt in dit visuele blog foto’s en
filmpjes met een hoog cinematogra-
fisch gehalte.
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Constant in de pers
• 29 mei � (h)Art #37, Cross Over en Common Ground, Dirk de Wit

(n.a.v. publicatie Cross Over)
• 20 juni � De Standaard, Kunst van de Toekomst, Liesbeth Huybrechts

(bespreking Routes+Routines)
• 28 april � Radio Centraal, De Wolkenbreiers (bespreking Laurence

Rassel-show)
• 20 november � Studio Brussel, Zet’m op Ciska (interview met Peter

Westenberg)
• 27 november� Studio Brussel, Mekka (interview met Wendy Van Wyns-

berghe)
• 23 februari � Libération, Ecrans-Médias, Marie Lechner (artikel over

Yoogle)
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En meer...
Advanced Performance
training (APT):
ObjectScoreNotation
Workshop

11 februari 2008 � 15 februari 2008
� Les Bains, Brussel

Tĳdens het eerste trimester van
2008, nam Constant deel aan de ont-
wikkeling van het programma van
APT (Advanced Performance Trai-
ning), een postgraduaat verbonden
aan de Posthogeschool voor Podi-
umkunsten in DeSingel, Antwerpen.

Als onderdeel van dit programma,
nodigde Constant de studenten en
andere geïnteresseerden uit voor een
reeks workshops rond notatiesyste-
men, schrĳven en herschrĳven, in
aanwezigheid van Kirsty Stansfield
en Simon Yuill.

http://www.popok.be/apt http://www.bains.

be

Namiddagen van de
topografie IV – (Nieuwe)
Media: De virtuele ruimte
en de cartografische
representatie
Presentatie

Vrĳdag 15 februari 2008 � Beurs-
schouwburg, Brussel

Nieuwe media denken ruimte in ter-
men van intermenselĳke en concre-
te relaties. Hun cartografische repre-
sentatie laat zien hoe deze verschil-
lende dimensies op elkaar inhaken
en probeert zo hun onderlinge sa-
menhang zichtbaar te maken. De-
ze lezingennamiddag gaf het woord
aan mediakunstenaars en onderzoe-
kers die in hun eigen werk de re-
latie mens en omgeving uitdiepen
door zich ruimtes virtueel toe te ei-
genen of binnen de virtuele ruimte
van het netwerk nieuwe ruimtes te
’(be)schrĳven’.

Organisator: Liesbeth Huybrechts, spre-
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kers: Constant vzw, Valentina Nisi, Erik
Kluitenberg

http://www.beursschouwburg.be/

Copyleft::Free Software:
gratis kennismaking voor
de non-profit sector
Workshop

Donderdag 20 maart 2008 � CESEP,
Charleroi

Cesep organiseerde een workshop
waarbĳ organisaties konden kennis-
maken met de verschillende aspec-
ten van vrĳe software en via een
korte opleiding vrĳe software leer-
den installeren en gebruiken. Ni-
colas Malevé gaf een uiteenzetting
over de ethische aspecten van vrĳe
software.

Met: Ivan Tadic (CESEP), Laure Van
Ranst (CESEP) en Pierre-Emmanuel Van
Ranst (Informaticus), Desiderio Gonzalez
(CIDJ), Yan Lew (PAC) en Denis Devos
(ACTIC), Miguel Quaremme (CIRE), Ni-
colas Pettiaux (APRIL).

http://www.cesep.be/

Bellas necesidades:
Regreso al Futuro
Lezing

Maandag 24 maart 2008 � Sevilla,
Spanje

Laurence Rassel presenteerde haar
ideeën over ’Fictie als werktuig’ in
’Bellas Necesidades’.

Encounters Back to the Future no-
digde 5 denkers en makers uit: Lau-
rence Rassel, José Luis de Vicente,
Wu Ming, Lisa Parks en Geert Lo-
vink zochten naar de mogelĳke func-
ties van utopisch denken in een tĳd-
perk van gevorderd kapitalisme, of
de effecten van technologische ver-
anderingen in culturele processen, of
de kracht van een publiek gedeel-
de kennis. Een harmonisch discours
om nieuwe emancipatoire kritische
krachten te creëeren en om de neu-
traliserende dreiging van diezelfde
bevrĳdende krachten te onderken-
nen.

‘Using fiction, the articulation of
a narration, let you consider a si-
tuation that defies you not to let
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machines speak instead of yourself,
but to talk to them from our own
point of view. Fragmenting words,
situations, objects and recomposing
them with the aim of experimenting
about different questions related to
our connection with technology and
testing some ways of communicati-
on. Sharing the knowledge of using
media to go beyond stereotypes, so-
cial control, purity of discourse.’

http://www.zemos98.org/

Mapping the Connections
Lezing

Vrĳdag 4 april 2008 � Washington
College of Law, Washington

Laurence Rassel gaf een lezing in de
conferentie Mapping the Connecti-
ons, georganiseerd door The Ame-
rican University Washington Colle-
ge of Law’s Journal of Gender, Soci-
al Policy and the Law, Program on
Information Justice and Intellectual
Property, and Women and the Law
Program.

http://www.wcl.american.edu

RE BOOT
Presentatie

Vrĳdag 11 april 2008 � Area 10 Pro-
ject Space, Peckham

Wendy van Wynsberghe presenteer-
de de praktĳk van Constant tĳ-
dens het openingsevenement van
het nieuwe Media Lab van Area 1O
Project Space in Peckham. Dit me-
dialab is gewĳd aan het werken met
Free Libre / Open Source software.

RE BOOT was onderdeel van Node Lon-
don, een programma met nieuwe-media-
evenementen die verspreid over Londen
plaatsvond.

http://nodel.org/
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Hybrid City
Lezing

Vrĳdag 18 april 2008 � CC Genk,
Genk

Femke Snelting gaf een lezing tĳ-
dens de conferentie Hybrid City, een
onderzoeksmatig design project ge-
organiseerd door de Media & De-
sign Academie Genk, waarin de stad
in al haar gelaagdheden onderzocht
werd. Studenten van de MDA doken
in de mĳngeschiedenis, de volksver-
halen, de eetcultuur en andere as-
pecten van de stad Genk. De resul-
taten werden tentoongesteld in CC
Genk.

http://www.experiencelab.be/hybridestad/

Shadow Cabinet
Tentoonstelling

25 april 2008 � 10 mei 2008� Extra
City, Antwerpen

Terre Thaemlitz & Laurence Rassels
reeds legendarische ’Laurence Ras-
sel show’ was te horen in de groeps-
tentoonstelling error #9.

Voor haar negende editie was Error
One te gast bĳ Extra City en vroeg
kunstenaar Vincent Meessen (Balti-
more, 1971) in Extra City een pro-
ject te ontwikkelen. Rond een cen-
traal geplaatst platform verzamel-
de Shadow Cabinet (Three Rendez-
vous) documenten, kunstwerken en
films die samen een veelzĳdige blik
bieden op grenspraktĳken die poli-
tieke en artistieke agenda’s met el-
kaar verbinden.

http://www.comatonse.com/releases/c016/
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Uitzending Laurence
Rassel Show: 106.7 FM
Uitzending

Maandag 28 april 2008 � 106.7 FM

In het kader van de tentoonstel-
ling Shadow Cabinet (Three Ren-
dezvous) in Extracity, samengesteld
door Vincent Meessen, vond een
speciale radiouitzending plaats
van de ’Laurence Rassel Show’ op
Radio Centraal, Antwerpen.

Het programma ’de Wolkenbreiers’
van Leo R., werd doorweven met
interventies van Vincent Meessen,
Marko Stamenkovic en Laurence
Rassel.

http://www.radiocentraal.be/Realescape/ http:

//www.errorone.be/err.html

Space cowboys
Presentatie

Van 6 � 7 mei 2008 � Z33, Hasselt

Peter Westenberg nam deel aan de-
ze workshop die als doel had er-
varingen, gedachtes en visies over

de creatieve expressie van hybride
ruimtes in kaart te brengen en te de-
len. Hoe werken kunstenaars met /
in hybride ruimtes en hoe maken die
ons bewust van sociale en culturele
implicaties?

http://www.z33.be/spacecowboys/

Feminism is on the
agenda
Presentatie

Vrĳdag 16 mei 2008 � Public works
studio, Londen

Femke Snelting nam deel aan de-
ze eendaagse workshop die kĳkt
naar door gendervragen geïnspireer-
de praktĳken. Hoe kunnen die prak-
tĳken zich op een specifieke manier
verhouden tot urbane en gendercon-
dities? Hoe kunnen die praktĳken
participatie en inclusie bevorderen
en hoe kunnen ze werk genereren uit
verschil?

http://www.publicworksgroup.net/fridayses-

sions/
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Who’s afraid of Artistic
Research
Lezing

Donderdag 22 mei 2008� University
of Dundee, Visual Research Centre

Eendaags symposium over de ken-
nistheorie en context van op prak-
tĳk gebaseerd onderzoek.

Sprekers: Laurence Rassel, kunstenares/
curatrice (Brussels), Prof Nigel John-
son, kunstenaar/ researcher (Dundee Uni-
versity), Simon Sheikh, curator/ criticus
(Copenhagen/Malmoe), Dr Dieter Les-
age, filosoof (Berlĳn/Brussel), Modera-
tor: Dr Ken Neil, kunstenaar/researcher
(Glasgow School of Art)

http://www.vrc.dundee.ac.uk/Research

Hedendaagse vormen van
productie & distributie
Lezing

26 � 29 mei 2008� Universidad Po-
litécnica, Valencia

Laurence Rassel gaf een 4-daagse
cursus over hedendaagse vormen
van productie en distributie van
kunst en fotografie.

http://www.dcadha.upv.es/masterfotografia/

Journées du libre 2008
Presentatie

Zaterdag 7 juni 2008 � Huis van
Culturen, Brussel

Femke Snelting en Wendy Van Wyns-
berghe toonden hoe en waarom kun-
stenaars en andere culturele werkers
zich onderdompelen in de Vrĳe Cul-
tuur.

http://journeesdulibre.bxlug.be/
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The Laurence Rassel
Show discussed
Presentatie

Dinsdag 10 juni 2008� York Univer-
sity Music Research Centre, York

Een presentatie in het kader van
Terre Thaemlitz’ residentie aan het
York University Music Research
Centre. Naast enkele andere Constant-
projecten werd The Laurence Ras-
sel Show besproken in aanwezigheid
van Laurence Rassel, Dont Rhine
(Ultrared - Publicrecord) en Terre
Thaemlitz.

http://music.york.ac.uk/mrc/

Performative language
Seminarie

Donderdag 18 december 2008 �
Montevideo, Amsterdam, NL

An Mertens en Peter Westenberg
namen deel aan een symposium over
performatieve taal in Montevideo,
Amsterdam. Het symposium was
een initiatief van Linda Hilfling in

het kader van de expositie ‘Speaking
out Loud’.

Andere sprekers: Jaromil (kunstenaar) en
Florian Cramer (theoreticus, Piet Zwart
Instituut). De discussie werd gemode-
reerd door Susanne Jaschko.

http://www.nimk.nl

Presentatie @ Packed
Presentatie

Woensdag 25 juni 2008 � MuHKA,
Antwerpen

Wendy van Wynsberghe sprak tĳ-
dens deze studiedag over auteurs-
rechten in de cultuur, van lusten tot
lasten. Welke rol spelen intellectue-
le eigendomsrechten in het totstand-
komen van mediakunst? Wat zĳn de
risico’s voor musea die kunst aanko-
pen waarin found footage verwerkt
is? Bestaan er alternatieve model-
len voor de traditionele ontsluiting
van audiovisueel erfgoed? Moet alle
kunst onder Creative Commons li-
centies verschĳnen?

http://www.packed.be/
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Kunstenwerkplaats
Reflectienamiddag
Reunie

Donderdag 26 juni 2008 � Beurs-
schouwburg, Brussel

De categorie Kunstenwerkplaatsen
bundelt een heel diverse waaier aan
initiatieven die moeilĳk onder één
noemer te vatten zĳn. Feit is dat ze
allen de kunstenaar centraal stellen
en onderzoeksgericht werken. Con-
stant co-organiseerde deze presen-
tatienamiddag met interventies van
Bastien Gilbert, directeur van het
RCAAQ (Québec, Canada), Piet
Menu, directeur van het Huis van
Bourgondië (Maastricht, NL), Nic-
ky Childs, directrice van Artsadmin
(Londen, UK). Moderatrice: Hilde
Teuchies.

Mede-organisatoren: Bains::Connective, De
Pianofabriek, Margarita Production, Na-
dine, NICC, Q-o2 en WP Zimmer in sa-
menwerking met BAM, BKO, en VTI.

http://www.vti.be/node/30902

Ways of doing, ways of
seeing
Lezing

Van 30 juni 2008 � 11 juli 2008 �
Circulo de Bellas Artes, Madrid

Laurence Rassel sprak over het werk
van Constant in een lezing met de
titel ‘Exhibitive technology, techno-
logical speculation’ in het kader van

"Ways of doing, ways of seeing; een
zomercursus onder supervisie van
directrice van de Tapies Fundati-
on Nuria Enguita Mayo. De cursus
maakte deel uit van de School of
Arts 08, een productie van Circu-
lo de Bellas Artes en de University
Carlos III, Madrid.

http://www.circulobellasartes.com/

Spiderwomen: De
vrouwenbeweging op het
World Wide Web
Forum discussie

Donderdag 16 oktober 2008 � Ama-
zone, Brussel

Er bestaat een enorme diversiteit
in de manier waarop er wordt om-
gegaan met nieuwe technologieën.
Welke keuzes kan de vrouwenbewe-
ging maken om deze voor haar doe-
len in te zetten?

Femke Snelting modereerde een dis-
cussie tĳdens een studiedag georga-
niseeerd door Amazone, nationaal
trefcentrum voor vrouwen en vrou-
wenorganisatie in Brussel.

http://www.amazone.be
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Open Sauces: On Food
and Coding
Presentatie

Zaterdag 22 november 2008� FoAm,
Brussel

Femke Snelting droeg bĳ aan het
grootse FoAM Open Sauces diner
met een toast op koken zonder re-
dundantie.

http://fo.am/open_kitchen

PS20 - Spotlight: Gender
en Gelĳkheid: European
Ministerial e-Inclusion
Conference
Forum discussie

Dinsdag 2 december 2008 � Wenen

Verschillende pogingen om de deel-
name van vrouwen in ICT in kaart
te brengen, laten zien dat ze wel-
iswaar steeds meer gebruik maken
van diensten (browsen, sociale soft-
ware) maar ook dat hun betrokken-

heid bĳ het ontwikkelen van en be-
slissen over technologie stagneert.

Femke Snelting leidde een discussie
die vertrok vanuit de feitelĳke ken-
nis over ‘The Gender Gap’, om tot
aanbevelingen te komen die de cĳ-
fers kunnen veranderen.

http://ec.europa.eu/information_society
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Netwerk

Gasten
• Muriel Andrin
• Bitnik (Carmen Weisskopf, Domagoj Smoljo)
• Jorge Gallardo Blasco
• Hadrian Bnin-Bninski
• bolwerk
• Lottie Child
• Cristina Clarr
• Michael Dale
• Deptford.tv (Adnan Hadzi)
• Severine Dussollier
• EngageMedia (Andy Nicholson)
• Die Feldküche (Michael Schmid & Christophe Meierhans)
• Sedat Güzel
• Seda Gurses
• Tsila Hassine
• Liesbeth Huybrechts
• Sarah Jacobs
• Shelbatra Jashari
• Karass Suite (Guy van Belle, Dusan Barok, Lenka Dolanova, Isjtar)
• Bettina Knaup
• Rogerio Lira
• Madame-Patate
• Wauter Mannaert
• Michael Murtaugh
• Jonas Nachtergaele
• Marc Orakel
• Pad.ma (Sanjay Bhangar)
• Pirate Cinema Berlin (Sebastian Luetgert, Jan Gerber)
• Laurence Rassel
• Natasha Roublov
• Emma Sidgwick
• Kirsty Stansfield
• Renée Turner
• V2V (Susanne Lang, Soeren Koehler)
• Marina Vishmidt
• Simon Yuill
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Werkgroepleden
• Sophie Auby
• Agnes Bewer
• Malin Björk
• Raphael Bollen
• Philippe Branckaert
• Christina Clarr
• Michel Cleempoel
• Pierre Dejaeger
• Philippe Delchambre
• Martine Delier
• Ibtissam Derfoufi
• Denis Devos
• Fredux
• Harrisson
• Rafaella Houlstan-Hasaerts
• Pierre Huyghebaert
• Nathalie Jacqmain
• Laurence Jenard
• Yi Jiang
• Véronique Liénart
• Ludivine Loiseau
• Kobe Matthys, Agency
• Juliane de Moerloze
• Ivan Monroy Lopez
• Peggy P.
• Fréderic Peters
• Yves Poliart
• Laia Sadurní
• Loïc Vanderstichelen
• Aurélie Vienne
• Roland Wouters

Partnerorganisaties
Organisaties (nationaal en internationaal) waarmee Constant in 2008 pro-
jecten ontwikkelde

• APT (Arts Performance Training), Antwerpen
• Ateliers du Web, Brussel
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• Les Bains::Connective, Brussel
• BXlug, Brussel
• Citymine(d), Brussel
• Comatonse Recordings, Kawasaki (Japan)
• Deptford TV, London (VK)
• Ecole de Recherche Graphique, Brussel
• FoAM, Brussel
• GC De Pianofabriek, Brussel
• Hacklab – Domaine public (Actic vzw), Brussel, Luik
• Interface 3, Brussel
• Jeugd en Stad, Brussel
• La Compilothèque, Brussel
• La Quarantaine, Brussel
• Maison de la Paix, Brussel
• Nova Cinema, Brussel
• Radio Campus, Brussel
• Radio Panik, Brussel
• Radio Air Libre, Brussel
• Recyclart, Brussel
• Speculoos, Brussel
• Espace Ladda, Gent
• Kunstencentrum Z33, Hasselt
• European Cultural Foundation, Berlĳn (Duitsland)
• Atelier d’Architecture Autogeréé, Parĳs (Frankrĳk)
• EYFA-European Youth For Action, Amsterdam (Nederland)
• Genderchangers, Amsterdam (Nederland)
• Gender Art Net, Berlĳn, Duitsland
• Instituut voor Netwerkcultuur, Amsterdam (Nederland)
• Masters Europäische Medienwissenschaft, Potsdam
• Okno, Brussel
• Piet Zwart Instituut, Rotterdam (Nederland)
• Plus Tôt Te Laat, Brussel
• Arteleku, San Sebastián (Spanje)
• Fundacio Antoni Tapies, Barcelona (Spanje)
• VOX, Brussel
• Worm, Rotterdam (Nederland)
• Museu Picasso, Barcelona (Spanje)
• Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona (Spanje)
• Nationaal Archief van Catalonia, Barcelona (Spanje)
• Filmoteca de Catalunya Archive, Barcelona (Spanje)
• Sa Taronja, Andratx, Mallorca (Spanje)
• 68septante, Brussel
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Gastorganisaties
Organisaties (nationaal en internationaal) die Constant in 2008 uitnodigden
voor incidentele presentaties, lezingen en publicaties

• Error One, Extra City, Antwerpen
• Radio Centraal, Antwerpen
• Amazone, Brussel
• Beursschouwburg, Brussel
• CESEP, Brussel
• Journéés du Libre, Brussel
• Packed, Brussel
• Media & Design Academie, Genk
• BAM, Gent
• Montevideo, Amsterdam (Nederland)
• Platoniq, Barcelona (Spanje)
• Information Design Studio, Amsterdam (Nederland)
• European Ministerial e-Inclusion Conference & Expo, Wenen (Oosten-

rĳk)
• Festival Zemos 98, Sevilla (Spanje)
• Folly, Liverpool (VK)
• Goldsmiths College, London (VK)
• Universidad Politecnica, Valencia (Spanje)
• School of Arts, CiÂŋrculo de Bellas Artes, Madrid (Spanje)
• Area 10 Project Space, London (VK)
• Public Works Group, London (VK)
• Space Cowboys, Hasselt
• Universiteit van Gent, faculteit Onderwĳskunde, Gent
• University of Dundee, Visual Research Center, Dundee (VK)
• York University Music Centre, York (VK)
• Washington College of Law’s Journal of Gender, Social Policy and the

Law, Washington (VS)
• Mag.Net Reader

Partnerorganisaties 1997 – 2008

Nationaal

Een selectie uit de organisaties uit België waarmee Constant tussen 1997
en 2008 projecten ontwikkelde.
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• ADA netwerk, Brussel
• All2all, Brussel
• Actic vzw, Brussel, Luik
• A Room of one’s Own, Brussel
• ATTAC, Brussel
• Atel Opleidingscentrum, Antwerpen
• Ateliers Mommen, Brussel
• Amazone, Brussel
• Beursschouwburg, Brussel
• Brussels Linux User Group, Brussel
• Cinema Nova, Brussel
• CityMine(d), Brussel
• Culture Libre, Mons/Bergen
• Creative Commons België
• Dansaert Centrum, Brussel
• ESAPV, Mons/Bergen
• Etcetera tĳdschrift, Brussel
• Filmmuseum, Brussel
• Fondation pour l’Architecture, Brussel
• Galerĳ Drantman, Brussel
• Gemeente Sint-Gillis
• Goethe Instituut, Brussel
• Hallen Van Schaarbeek, Brussel
• Interface3, Brussel
• KunstenFestivaldesArts, Brussel
• Kunsthogeschool Rits, Brussel
• Kunsthogeschool Sint Lukas, Brussel
• La Cambre, Ecole des arts visuels, Brussel
• MuHKA_media, Antwerpen
• OKNO, Brussel
• Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
• PleinOpenAir, Brussel
• Recyclart, Brussel
• Speculoos, Brussel
• Sophia vzw, Brussel
• Steunpunt Gelĳke Kansen, Antwerpen
• Transmedia, Brussel
• La Vénerie, Brussel
• Universiteit van Gent (faculteit onderwĳskunde), Gent
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Internationaal

Een selectie uit de buitenlandse organisaties waarmee Constant tussen 1997
en 2008 projecten ontwikkelde.

• Apo 33, Nantes (Frankrĳk)
• Arteleku, San Sebastián (Spanje)
• Bandits-Mages, Bourges (Frankrĳk)
• Centre Pompidou, Parĳs (Frankrĳk)
• Chelsea School of Art and Design, Londen (UK)
• City of Women (Slovenië)
• Comatonse Recordings, Tokyo (Japan)
• Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts (Frankrĳk)
• European Social Forum, Athene (Griekenland)
• Hartware Projekte, Dortmund (Duitsland)
• Jan van Eyck Academie, Maastricht (Nederland)
• Liminar, Cordoba (Argentinië)
• Museum Ludwig (Duitsland)
• Piet Zwart Instituut (Nederland)
• Public Netbase (Oostenrĳk)
• Performing Arts Forum, Reims (Frankrĳk)
• Radboud Universiteit, Nĳmegen (Nederland)
• Sonicas Matriu, Barcelona (Spanje)
• Station Arts Electroniques, Rennes (Frankrĳk)
• Transmediale (Duitsland)
• University of Openness, Londen (UK)
• Universidad del Pais Vasco, Bilbao (Spanje)
• Bandits-Mages, Bourges (Frankrĳk)
• Witte de With, Rotterdam (Nederland)
• Wizards of OS, Berlĳn (Duitsland)

Advies
Constant gaf in 2008 op uitnodiging van de volgende organisaties advies

• Amazone, Brussel
• Arteleku, San Sebastián (Spanje)
• Ateliers Architecture Autogérée, Parĳs (Frankrĳk)
• Culturele zaken Gemeente Utrecht (Nederland)
• Digitaal Platform
• Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, Amsterdam

(Nederland)
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• BAM, Gent
• Media and Design Academy (KHLim), Genk
• Piet Zwart Instituut, Rotterdam (Nederland)
• ISEA

Koepelorganisaties
Constant is lid van de volgende netwerken:

• Old Boys Network - internationaal netwerk rond cyberfeminisme (OBN)
• The Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII)
• Free Software Foundation (FSF)
• Kunstenwerkplaats.be
• Verenigde Organisaties Beeld Kunst (VOBK)
• Nettime FR
• Radioswap
• Brussels Kunsten Overleg (BKO)
• The Association Electronique Libre (AEL)
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Leden van de vereniging Constant

Raad van Bestuur
• Françoise Deville, Brussel (Coördinatrice van RenovaS, Brussel)
• Jacques Zenner, Brussel (Bestuurder van maatschappĳen)
• Ronald Soetaert, Gent (Doctor in de Letteren en Wĳsbegeerte, Onder-

wĳskunde Ugent, Gent)
• Isabelle Doucet, Brussel (Urbaniste, docent St. Lukas, Brussel)
• Yves Poliart, Brussel (Muziekprogrammeur)

Leden
• Pierre De Jaeger, Brussel (Radiomaker, Radio Campus)
• Harrisson, Brussel (Grafisch ontwerper, docent)
• Michel Cleempoel, Brussel (Beeldend kunstenaar, docent)
• Kris Rutten, Gent (Assistent bĳ de Vakgroep Onderwĳskunde van

Ugent, Gent)
• Pierre Huyghebaert, Brussel (Typograaf, cartograaf)
• Laurence Rassel, Barcelona (Artistiek leider Fundacio Antoni Tapies)
• Denis Devos, Brussel (domainepublic.net)

Kernleden

• Femke Snelting, Brussel (Ontwerper, beeldend kunstenaar)
• Wendy Van Wynsberghe, Brussel (Geluidsartiest)
• Peter Westenberg, Brussel (Beeldend Kunstenaar)
• Nicolas Malevé, Barcelona (Programmeur, docent)
• An Mertens (Verteller, auteur)

Biografieën kernleden

Nicolas Malevé (1969)

Sinds 1993 verdeelt Nicolas zĳn tĳd tussen creatie en kunsteducatie. Hĳ
doceerde tekenen aan het Instituut voor Beeldende Kunst La Cambre en
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infografie en elektronische -en mediacultuur aan de Hogeschool Albert Jac-
quard.
Sinds juni 1998 maakt Nicolas Malevé deel uit van Constant, met name met
betrekking tot auteursrechtenproblematieken. Hĳ organiseerde Copy.cult,
een project en een seminar omtrent de kopieercultuur op het internet. Daar-
naast gaf hĳ ook workshops omtrent webradio, NoFlash, en vrĳe software
voor kunstenaars.
Nicolas Malevé is werkzaam in diverse samenwerkingsverbanden zoals
Deshabillez-vous en Radioswap. Hĳ is co-moderator voor Nettime-fr, een
mailinglist voor net.kritiek, media-activisme en net.art.

Femke Snelting (1969)

Femke Snelting is grafisch ontwerper en kunstenaar die vooral op het inter-
net werkt. Samen met Renee Turner en Riek Sĳbring vormt zĳ De Geuzen
(een stichting voor multi-visueel onderzoek). De Geuzen zet verschillende
strategieën in, zowel online als offline, om zich te verdiepen in de (represen-
tatie van) vrouwelĳke identiteit, kritische weerstand en narratieve archive-
ring. Femke studeerde grafisch ontwerpen aan de Academie van Beeldende
Kunsten Rotterdam en aan de Jan van Eyck Akademie. Tot 2005 was ze
als Curriculum en Research ontwikkelaar verbonden aan de afdeling MA
Media Design / Media Design Research, Piet Zwart Institute Rotterdam.
Gastdocentschappen: Leeds Metropolitan University, Merz Akademie,
Stuttgart, Rietveld Akademie, Amsterdam, Jan van Eyck Academie Maas-
tricht, Konstfack Stockholm.

Wendy Van Wynsberghe (1974)

Wendy Van Wynsberghe volgde een opleiding Germanistiek aan de RUG
en de UIA, zĳ is muzikante en autodidact-audiobewerkster, en studeerde
tussen 2001 en 2002 elektro-akoestische muziekcompositie aan de Muzieka-
cademie van Bergen. Zĳ maakte het programma ‘storing’ voor FM Brussel
en produceerde diverse onafhankelĳke geluidswerken.
Van 2001 tot 2004 was Wendy Van Wynsberghe medewerkster van
BBOT/BNA Brussel Behoort Ons Toe. Sinds 2004 is ze betrokken bĳ
Constant VZW en werkt ze met name met Open Hardware en low-tech
elektronica in combinatie met audio en Linux.
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Peter Westenberg (1968)

Peter Westenberg is beeldend kunstenaar en filmmaker, in zĳn werk houdt
hĳ zich bezig met openbare ruimte en sociale, stedelĳke en virtuele netwer-
ken. Hĳ woont en werkt sinds 2005 in Brussel en is sindsdien betrokken bĳ
Constant.

• Vertoningen o.a: International Film Festival Rotterdam, Centrum voor
hedendaagse kunst Witte de With, Nederlands Film Festival Utrecht,
VideoEx Zurich, Portobello London, Argos, Impakt Utrecht.

• Opdrachten o.a: Stroom Den Haag, Gemeente Delft, IFFR (2006), CBK
Rotterdam, Gemeente Dordrecht, Gemeente Vlaardingen.

• Gastdocentschappen: Piet Zwart Instituut, Postgraduate Institute for
Fine Arts in Rotterdam, extern deskundige ARTEZ Arnhem.

• Freelance redactie en curatie o.a.: Jeugdtheater Bronks, Meg Stuart
and Damaged Goods, Centrum voor hedendaagse kunst Quartair, Den
Haag, TENT. CBK Rotterdam, Piet Zwart Instituut Rotterdam, HTV
de Ĳsberg, Amsterdam.

An Mertens (1973)

An Mertens studeerde Romaanse Talen, vertrok op reis, leefde in het bui-
tenland en vestigde zich uiteindelĳk in Brussel, de stad die voor haar alles te
maken heeft met taal. Ze maakte Bruxelles/Brussel 2000 mee van binnenuit
en engageerde zich voor de Zinneke Parade van 2002 tot 2006. Sinds 2004
experimenteert ze met allerlei vormen van schrĳven en vertellen, analoog,
digitaal, oraal.
In 2007 wist ze haar praktĳk verder te verdiepen dankzĳ een Trajectsubsidie
van de VGC en de samenwerking met de leden van Constant. Sinds juli
2008 maakt ze deel uit van de kerngroep van Constant. Daarnaast schrĳft
ze aan een roman, doceert ze samen met Rosanne Van Klaveren de module
‘Narrativiteit en nieuwe media’ (Media & Design, Genk), geeft ze workshops
verhalen maken (Beam, JES) en verhalen vertellen (Museum voor Schone
Kunsten). Af en toe kruipt ze in de huid van Ana Foor voor projecten met
kinderen.
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Colofon
Constant wordt ondersteund door:

De Vlaamse Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel

De Vlaamse GemeenschapsCommissie

Vlaams Audiovisueel Fonds

Bĳ de totstandkoming van dit verslag werd enkel gebruik gemaakt van Vrĳe
software (Open Office, Gimp, Inkscape, TeX en ConTeXt).




