Constant is op zoek naar een nieuwe collega!
Constant zoekt een nieuwe persoon die vanuit haar/zijn eigen digitale experimentele artistieke
praktijk bijdraagt aan het inhoudelijk artistiek programma van de vereniging. Constant's programma
ontwikkelt zich langs feministische en intersectionele lijnen. Het is belangrijk dat de kandida.a.t.e
aandacht heeft voor samenwerken, delen van bronnen en overdragen van kennis, zoals bijvoorbeeld
door zich te engageren met de cultuur van Vrije Software.
Graag zouden wij iemand ontmoeten die bijdraagt aan denken rond patriarchale, koloniale,
kapitalistische onderdrukking en de relatie legt met technologie. We zoeken iemand die gevoelig is
voor de meertalige Brusselse context en zich kan redden in het Nederlands en/of het Frans. Je
herkent je in minstens enkele van de volgende punten (maar we staan open voor onverwachte
voorstellen):
- heeft een artistieke praktijk, gericht op onderzoek;
- heeft een technologische praktijk, gericht op samenwerking in een Vrije Software omgeving;
- is enthousiast over het ontwikkelen van originele projecten en oplossingen, met een focus op
proces, documentatie, samenwerking en delen;
- heeft ervaring met het ontwikkelen van projecten binnen een organisatie;
- brengt een nieuw netwerk aan, lokaal en/of internationaal;
- is gewend om samen te werken en duidelijk te communiceren
Constant ontwikkelt interdisciplinaire projecten over verschillende domeinen heen: audiovisuele en
geluidskunst, net-art, interactieve installaties, performance, grafisch ontwerp en design, actieve en
(de)koloniale archieven, algo-literatuur, storytelling, experimenteel publiceren; voornamelijk via
gebruik van digitale media. Deze verbindingen tussen verschillende assen en werkterreinen laten
ons toe om voortdurend te analyseren, te bespreken, te verbeelden en opnieuw uit te vinden; zoals
daar zijn: werkomstandigheden, instrumenten, technologische infrastructuren, netwerken,
databanken en principes die verband houden met artistiek auteurschap.
Deze veelzijdige aanpak komt ook tot uiting in het team, dat bestaat uit audiovisuele kunstenaars,
schrijvers, grafisch ontwerpers, activisten, onderzoekers, programmeurs en experten in cultureel
beheer. Het meertalige en multidisciplinaire team stelt een programma samen dat veelvormig,
heterogeen en genuanceerd is. Alle teamleden dragen bij in functie van hun interesses,
gevoeligheden en vaardigheden, zonder evenwel de hoofddoelstellingen van de vereniging uit het
oog te verliezen.
Constant is op zoek naar een persoon (v/x/m) om het huidige team één dag per week te versterken
en dit vanaf 1 september 2021. Wij bieden een contract van bepaalde duur (1 jaar) met de
mogelijkheid tot verlenging en uitbreiding. Constant biedt een redelijk salaris (CP329.03), een
uitdagende en niet-hiërarchische werkomgeving, en een flexibel schema dat gemakkelijk aansluit
bij een bestaande artistieke praktijk en een transdisciplinair netwerk in Brussel, België en elders.
Heb je interesse? Stuur dan vóór 1 mei een sollicitatiebrief en cv naar donatella@constantvzw.org.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Donatella Portoghese via telefoon (enkel op
woensdag) of email.
Email: donatella@constantvzw.org
Telefoon: 02 539 24 67

