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Inleiding
Constant is een interdisciplinaire werkplaats waar makers kritisch reﬂecteren over vragen omtrent de plaats en betekenis van technologie.
Constant biedt ruimte aan kunstenaars die de kennis en ervaring die we
over de jaren verzamelde aanwenden binnen hun eigen werk. Constant
benut het potentieel van een plek waar kunstenaars, digitale makers en
ontwerpers werken ook om vanuit de artistieke praktijk bij te dragen
aan de ontwikkeling van digitale gereedschappen.
Met het gedistribueerde karakter van het web als vertrekpunt, draagt
Constant bij 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.
(Cyber) 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 vanzelfsprekend vindt wanneer je geconfronteerd wordt met iemand
die een andere taal spreekt, een ander vocabulair hanteert of er een andere opvatting op nahoudt.
Voor mensen die creëren met een computer, is een studio/atelier van
betekenis 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 inhoud, eventueel samen met anderen, kan worden
ontwikkeld. Constant stelt daarom alles in het werk om die kritische
context mee te helpen ontwikkelen.

Organisatie
Het inhoudelijke team in 2011 bestond uit Femke Snelting, Nicolas
Malevé, An Mertens, Wendy Van Wynsberghe en Peter Westenberg die
sinds 2008 als artistiek en zakelijk leider aan de organisatie verbonden is.
In het dagelijks werk neemt elk teamlid de verantwoordelijkheid voor
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een speciﬁek aantal kerntaken en projecten. Omdat projectopvolging
verdeeld is over de leden van het team is het mogelijk een omvangrijk
programma te bieden van hoge kwaliteit en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan het Belgische kunstenlandschap. Dit werd ook in
2011 gewaardeerd door een groeiende groep kunstenaars, onderzoekers,
beleidsmakers en andere culturele makers.
2011 werd op organisatorisch gebied gekenmerkt door de komst van
een bureau-coördinatrice. Met dank aan het Fonds Sociale Maribel kon
Donatella Portoghese in februari als halftijds medewerkster starten.
Door een uitbreiding van haar taken, met name als productioneel coördinatrice van het internationale project Libre Graphics Research Unit,
groeide haar betrokkenheid bij Constant uit tot een voltijdse aanstelling
in 2012.

Plaats voor werkgroepen
Constant startte in 2006 een aantal werkgroepen waarin makers op
regelmatige basis ervaringen uitwisselden, werkten met vrije software
en experimenteerden met digitale middelen. In 2011 werd een volgende
stap gezet. We, dat wil zeggen: de makers rondom de werkgroepen,
betrokken een pand waarin vier collectieve werkruimtes, een ontmoetingsruimte en een residentie zijn ondergebracht. Constant Variable
bevindt zich midden in Schaarbeek en werd door de Vlaamse GemeenschapsCommissie tot 2014 in bruikleen gegeven aan Constant als Free
Libre Open Source Arts Lab. Een unicum in België (en voor zover wij
weten: wereldwijd…).
Variable is een plaats die zich verhoudt tot een internationaal maakdiscours rond vrije software voor artistiek gebruik en ook tot de sociale realiteit van de buurt. Ze doet dit door haar deuren te openen voor een
deelnemend publiek van jongeren (Open Sounds Lab hip-hop workshops) en naar internationale kunstenaars die graag werken met de
groepen in het huis (Emma Hedditch in 2011). Variable maakt reﬂectie op de context van digitale tools mogelijk vanuit het fysieke werk aan
artistieke projecten. Het internet, software, computers … het zijn tools
die in alle maatschappelijke sectoren gebruikt worden en die niet aan
voorbehouden zijn aan de artistieke scene. Uitwisseling met elektronica
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geeks, muzikanten, hackers, en typograferende ouderen in de buurt is
dus niet zo vreemd als het in eerste instantie mag lijken.
De in Constant Variable gevestigde werkplaatsen Libre Video Lab, Open
Sounds Lab, Open Hardware en Open Source Publishing verwelkomen
dagelijks een wisselende groep makers en nieuwsgierigen.

Online actief en archief
In Variable en daarbuiten werd gewerkt op de sites, weblogs, databases,
wikis en chatboxen die op Constants servers geïnstalleerd zijn. Ook
in 2011 zijn dit onze voornaamste gedistribueerde werkruimtes. Tijdens V/J werd geëxperimenteerd met online telepresentie platformen
zoals Big Blue Button. Deelnemers en publiek annoteerden videos in
Active Archives en rapporteerden vanuit binnen- en buitenland per irc
op freenode.net over de evenementen.
In 2011 hosten we 18 weblogs voor persoonlijke onderzoeksprojecten
van leden en werd gewerkt aan collectieve publicatietools zoals Constant Verlag. Het aantal bezoekers aan onze website steeg dit jaar opnieuw tot 1.714.006 unieke IP adressen, dat is meer dan 5100 per dag.

Onderzoek, creatie en presentatie
Tijdens de voorbereidende brainstormsessies werd duidelijk dat er twee
verlangens bestonden ten aanzien van Verbindingen/Jonctions. Enerzijds wilden we het evenement een meer experimenteel onderzoekskarakter geven waarbij alle bezoekers en deelnemers betrokken zouden worden. Anderzijds bestond er de wens om het evenement op te vatten als
tentoonstelling. Op de agenda belandde een serie verwante activiteiten
waarbinnen beide intenties een plek vonden.
De onderzoeksopdrachten die in 2010 gestart werden, de V/J ontmoetingsdagen en de installatie die Constant maakte als bijdrage aan het
Artefact 2012 festival in het STUK in Leuven kunnen het best gelezen
worden als één vloeiend lineair collectief werkproces.
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Kunstenaars en ontwikkelaars Evan Roth, Pierre Marchand, Michael
Korntheuer, Stefan Marsiske en vele anderen werkten samen met Constant-leden aan diverse onderzoeksopdrachten. Deze trajecten leverden
denkvoer op voor het openen van de artistieke maakproces. Wat is er
nodig om het werkproces van een kunstenaar navolgbaar en fysiek toegankelijk te maken?
Verbindingen/Jonctions werd opgezet als een serie ontmoetingsdagen
waarin workshops, interviews, interventies en discussies en creaties aaneen werden geschakeld. Het accent lag sterk op actieve uitwisseling
tussen deelnemers. Een geslaagde opzet die recht deed aan het doel om
vanuit de kunstenaarspraktijk onderzoek te stimuleren naar condities
van artistiek werk dat in een technologische context tot stand komt.
De irc logs, video-registraties, individueel werk van 30 van de deelnemers aan V/J en andere uitkomsten vormden het basismateriaal voor een
installatie die Constant maakte voor het Artefact festival. In deze publieke setting redigeerden we in situ de documentatie, werkten we aan
nieuwe experimenten en openden we het onderzoek voor het publiek.

Partners en netwerk
Zowel op lokaal, nationaal als internationaal gebied zet technologie
steeds meer de gemoederen in beweging. Constant werkt samen met
labs, kunstenorganisaties, en andere organisaties die zich enthousiast
inzetten voor creatief werk op het internet en die kunstenaars en media-liefhebbers ondersteunen bij het ontwikkelen van projecten, zonder
de complexiteit van de politiek die technologie omringt te ontkennen.
Met name in het netwerk rondom Libre Graphics Research Unit worden
die relaties productief gemaakt. Vanuit een gezamenlijke behoefte naar
reﬂectie op de toekomst van software voor artistieke beroepen werd het
reizende internationaal onderzoekslab LGRU ontwikkeld door Constant,
Medialab Prado (Madrid Spanje), Piksel festival (Bergen Noorwegen) en
Worm (Rotterdam Nederland).
Dit project wordt belangstellend gevolgd door gelijkgestemde organisaties, door de internationale gemeenschap van ontwikkelaars van
artistieke vrije softwares, er wordt over gepubliceerd en het levert aan
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tal van externe educatieve-, onderzoeks en kunstenorganisaties materiaal op voor de evolutie van digitale tools.
Met de afsluiting van het LABtoLAB project maakten we de balans op
van twee jaar op regelmatige basis uitwisselen met partnerorganisaties.
We reﬂecteerden op de rol van medialabs in het kunstenlandschap en
de context van sociaal-technologische ontwikkelingen. De petitie die
LABtoLAB in samenwerking met La Quadrature du Net schreef tegen
ACTA en die werd ondertekend door een honderdtal toonaangevende
culturele actoren toonde aan dat binnen het culturele veld de noodzaak
van maatschappelijk engagement wordt gevoeld.

Publieke Activiteiten in 2011
In dit boekje vind je een overzicht van alle publieke activiteiten in 2011.
Ze werden gegroepeerd rondom enkele onderzoeksmethodes zoals Fork
Friendly, Problemen zoeken en De geometrie van macht. Hierdoor worden
verbanden tussen de projecten zichtbaar die zich over lange termijnen
ontwikkelen. Soms doorsnijden ook andere methodes hetzelfde evenement. Dat wordt vermeld via trefwoorden.
Veel van de activiteiten kaderen in een overkoepelend project. Bijvoorbeeld: De eerste activiteit in dit overzicht LABtoLAB Brussel is een
ontmoeting die deel uitmaakt van de langlopende serie uitwisselingen LABtoLAB. Een overzicht van de overkoepelende projecten vind
je achteraan in dit boekje terug.
Brussel, Maart 2011
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Fork friendly
Inplaats van triggerhappy projecten die
een snel gevoel van voldoening bieden,
waardeert Constant werk waarbij de maker
modulair te werk gaat, haar werk ter
beschikking stelt, met een open licentie,
broncodes en handleidingen zodat het
werk kan worden bestudeerd, doorgegeven,
gewijzigd. We zoeken daarvoor aansluiting bij verwante huizen en kunstenaars in
de vorm van ontmoetingen, publicaties en
opdrachten.
Vork 1-vriendelijkheid betekent dat we het
delen van onze projecten toejuichen en
zelf ook graag een vorkje meeprikken van
andermans project.
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Als een software gesplit wordt in twee of meer takken van ontwikkeling spreken we van een ‘fork’ of ‘vork’.
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LABtoLAB Brussel
Ontmoeting

⋆ 24 tot 28 januari ∘ Ping, Nantes

In de week van 24 - 29 januari bezochten onze partners
Medialab Prado Madrid, Kitchen Budapest en Crealab /
PING, Nantes, Constant en andere medialabs in Brussel.
Fork friendly, Overal is kennis

LABtoLAB

Free Furniture!
Publicatie bron code

⋆ 3 mei ∘ Constant, Brussel

Dinsdag 3 mei vierden we Vrije Meubels! Mathieu Gabiot
ontwierp en construeerde voor Constant een grote werktafel en drie bank-varianten die bij onze verschillende
werkgewoonten passen. Het meubilair dat Mathieu op
maat en op locatie maakte, is gepubliceerd onder een
Free Art License. Het betekent dat je het recht hebt de
meubels te: bestuderen, kopiëren, aanpassen en distribueren. Bovendien kun je er aan: samenspannen,
raadplegen, eten, verzamelen, ontspannen, overleggen
en zitten.
http://www.mathieu-g.be
Fork friendly, Overal is kennis

Libre Graphics Meeting 2011
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Van 6 tot 15 mei

∘ Montreal

OSP nam deel aan de 6de Libre Graphics Meeting in Montreal met drie lezingen en organiseerde samen met ginger
coons ook een workshop-weekend en een tentoonstelling
in StudioXX.
LGM is een gelegenheid voor software-ontwikkelaars,
kunstenaars, ontwerpers en andere graﬁsche professionals om samen te werken en van elkaar te leren.
Fork friendly, Overal is kennis, Queer technology

Open Source Publishing

First Contact
Presentatie

⋆ 24 mei ∘ Hackerspace Brussels, Schaarbeek

Dinsdag 24 mei werd de automatische D.I.Y. bookscanner, gebouwd in Hackerspace Brussels, voor het eerst
aangestuurd door de speculatieve software die Pierre
Marchand ontwikkelde met bijdragen van John Haltiwanger. Het experiment doorkruist tekst, beeld en data
en speelt met de verschillende texturen ertussenin. De
code werd geschreven in voorbereiding op Constant
Verbindingen/Jonctions 13.
Fork friendly, Antichristotechnologie, Digitale Ontmoetingen,
Overal is kennis, Protocol, Lenige literacy

Verbindingen/Jonctions

LabtoLab Nantes
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Ontmoeting

⋆ 8 tot 10 juni ∘ Ping, Nantes

Van 8 tot 10 juni 2011 vond de laatste ontmoeting plaats
in Ping, Nantes.
Fork friendly, Antichristotechnologie, Overal is kennis

LABtoLAB

Open Source Video?
Filmvertoning

⋆ 22 september ∘ Constant Variable, Brussel

Een avond met presentaties en vertoningen rondom de
vraag: Wat we verstaan onder Open Source Video? De
avantgardistische artistieke uitingen werden afgewisseld
met discussies over vrije licenties, open source software
en open codecs. Ingrediënten waren: 16 mm, Slimme
camera’s, Pure data en punk cinema. Met o.a.: Sarah
Matot, Jérome Giller, Stéfan Piat.
Fork friendly, Overal is kennis

Open Source Video

Opening!
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Feest

⋆ 14 oktober ∘ Constant Variable

Constant heeft drie jaar lang de sleutel van het herenhuis in de Gallaitstraat 80. Het huis wordt modulair
ingepalmd. De makers nodigden buurtbewoners, collega’s en vrienden uit om te komen kijken naar wat ze
zoal doen met vrije software. Op het programma stonden
rondleidingen, drankjes, een welkomstwoord door Bruno
De Lille, een concert en een dansfeest.
Fork friendly, Organiserende structuren, Queer technology, Langzame
praktijken, Free, Libre and Open Source software

Constant Variable

Expanded Publications: Oral Site
Presentatie

⋆ 8 november ∘ Vitrine nr.17, Recyclart

Oral Site is een nieuwe open source software en website
die Myriam Van Imschoot ontwikkelde met een team van
programmeurs, schrijvers en geluidskenners van Sarma,
Constant en Rits. Het laat toe om multimodale publicaties online te publiceren, waar geluid kan samenvloeien
met beeld, tekst en graﬁek. Op de sneak preview werd
het instrument toegelicht, genealogieën omschreven, een
demo gegeven en een mogelijke toekomst gedacht. Een
week later verkenden geïnteresseerden via een introductie-workshop ook de mogelijkheden van Oral Site voor
documentaire en artistieke doeleinden.
Oral Site is het resultaat van een gezamenlijke belangstelling van Sarma en Constant-leden in orale en experimentele publicatievormen. De lancering van Oral Site
markeerde ook de start van Tagging Matters, een workshop van Constant die de ambiguïteit van metadata exploreert.
Fork Friendly, Notatie, Queer technology, Archives, Free Libre and
Open Source software, Lenige literacy, Orality

Active Archives
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Przetwory 6: Medialab workshop
Workshop

⋆ 10 tot 12 december ∘ Przetwory, Warschau

Wendy Van Wynsberghe gaf een inleiding in werken
met textiel en elektronica tijdens een open workshop
met vrije software en open hardware. Ze toonde hoe je
sensoren en zachte knoppen kan integreren in genaaide
en gebreide projecten. Ze gaf een korte inleiding op
Arduino en organiseerde een set-up voor dat soort projecten.
Fork friendly, Queer technology, Electronics, Sewing

Capacitor

Kijk mama, regarde papa, look sis!
Performatieve lezing

⋆ 17 december ∘ De Pianofabriek, Brussel

Ter gelegenheid van de ﬁnissage van de evolutieve expo
van Pttl stelde Wendy de Ellentrieken valies voor, een
koﬀer vol gereedschap en allerlei leuke chips en microcontrollers. De koﬀer kan uitgeleend worden en stelt je
in staat overal waar je wil een atelier interactieve electronics aan te gaan.
Fork friendly, Queer technology, Electronics, Open Hardware

Ellentriek

12

De geometrie van macht
Artiesten en ontwerpers kruisen de penselen, pennen, muizen en ander artistieke
degens met wetgeving en wetgevende instanties in een poging machtsverhoudingen bloot te leggen. Hoe kan scheefgroei, cartograﬁe, wanrepresentatie ons
helpen bij het overbruggen van materiele
kloven die afstanden inbouwen waar ze
niet thuishoren?
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ACTA: open brief
Campagne

∘ on-line

Het Directorate-General for Trade van de Europese Commissie deﬁnieert het Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) als volgt: De EU wil met de ACTA-partners
een nieuw plurilateraal verdrag sluiten met het oog op
een verbetering van de wereldwijde standaarden, die het
intellectuele eigendom versterken en de handel in namaak en gepirateerde goederen eﬃciënter bestrijden.
We uitten onze bezorgdheid over Europese regelgeving in
een open brief, waarin we enkele aspecten van ons werk
uitleggen en aangeven welke negatieve impact de goedkeuring van ACTA hierop zou hebben. Gereputeerde
instellingen, kunstenaars en denkers uit de wereld van
de digitale media steunden ons initiatief. We stuurden
de brief naar de leden van het Europese Parlement in de
hoop dat ze voldoende redenen zouden vinden om het
akkoord niet te verdedigen.
Overal is kennis, De geometrie van macht, Auteursrecht, Observatie

LABtoLAB

Acta: mailinglijst
Campagne

∘ https://listes.domainepublic.net/listinfo/acta

Als follow-up voor de Expression of Concern over ACTA
maakten we een mailing lijst om nieuwe informatie over
de overeenkomst van de Agreement te verspreiden. De
lijst was ook een gelegenheid om ideeën voor actie uit te
wisselen en een debat over verschillende strategieën te
starten.
Overal is kennis, De geometrie van macht, Auteursrecht, Open informatie, Observatie

LABtoLAB

CPDP Pecha Kucha
Presentatie

⋆ 25 januari ∘ Hallen van Schaarbeek, Brussel
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Tijdens de editie 2011 van Computers, Privacy & Data
Protection Conference werd de video Staar vertoond.
De video is het resultaat van Wandeling onder surveillance in 2010, een samenwerking tussen Constant en de
Liga voor Mensenrechten. Constantlid Peter Westenberg lichtte het onderwerp en het maakproces toe op een
Pecha Kucha avond die georganiseerd wordt n.a.v. de
CPDP conferentie.
http://www.cpdpconferences.org
De geometrie van macht, Observatie

Routes + Routines
Wandeling

⋆ 6, 7 en 13, 14 april ∘ Recyclart, Brussel

De zone van Brussel die permanent bekeken wordt door
beveiligingscamera’s breidt zich steeds verder uit. Bedrijven en particulieren bewaken zichzelf, hun goederen
en anderen; geautoriseerde publieke camera’s houden
straten en pleinen in het oog. Al die starende elektronische ogen speuren naar onregelmatigheden, afwijkingen, uitzonderlijkheden die kunnen duiden op onraad,
overtredingen en wangedrag.
De geometrie van macht, Observatie, In de periferie van

Routes en Routines

Yoogle Ontmoetingen
Overal is kennis, De geometrie van macht, Observatie

Yoogle

Sniff, Scrape, Crawl …
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Presentatie

⋆ 16 maart ∘ Piet Zwart Instituut, Rotterdam

Sniﬀ, Scrape, Crawl was een langdurig interdisciplinair
onderzoek van het Piet Zwart Instituut, Master Media
Design en Communication in het departement van Networked Media. Het bracht kunstenaars, software-ontwikkelaars en theoretici samen voor een reeks lezingen
en presentaties rond de poreuze grenzen van privacy in
het digitale tijdperk.
Sprekers: Aymeric Mansoux (Puredyne GNU/Linux,
make art festival, Floss+Art), Joris van Hoboken (ﬁnaliseerde zijn doctoraat over zoekmachines en vrijheid
van meningsuiting in het Instituut voor Informatierecht
van de Universiteit van Amsterdam) en Nicolas Malevé
(data-fan en lid van Constant)

Plutonian Striptease
Presentatie

⋆ 14 mei ∘ Kunstuniversitaet Linz, Oostenrijk

Met deze lezing reikten Nicolas Malevé en Michel
Cleempoel elementen aan om na te denken over sociale
netwerkplatformen en de evolutie van wettelijke nationale en internationale akkoorden. Deze lezing was
deel van Plutonian Striptease, een lezingenreeks over sociale media, online privacy, de data-markt en de economie
van open systemen. In het kader van LIWOLI, een open
lab en ontmoetingsplaats voor kunstenaars, ontwikkelaars en educatoren die FLOSS (free/libre open source
software) en Open Hardware gebruiken en creëren in een
artistieke en culturele context.

Sniff, Scrape, Crawl… @ ISEA
Gesprek

⋆ 20 september ∘ ISEA, Istanbul

Constantlid Nicolas Malevé nam deel aan het panelgesprek Sniﬀ, Scrape, Crawl… in het kader van de ISEA-conferentie. Het panel bracht kunstenaars, programmeurs en
theoretici samen in een onderzoeksproject dat door het
Piet Zwart Institute in Rotterdam geïnitieerd werd als een
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reeks lezingen en presentaties over de poreuze grenzen
van privacy in het digitale tijdperk.
Met: Seda Gürses, Amy Suo Wu, Birgit Bachler en Renee
Turner.
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In de periferie van...
Manieren vinden om gesitueerd of context-gericht te werken
Constant werkt met de eigenheden, achtergronden en condities van elk individu rond
de tafel. Vooral in internationale contexten is deze globale precisie hoogst nodig
en zorgen gecontextualiseerde verhalen
voor scherpe verrijkende perspectieven.
Hiervoor moeten we de hiërarchie doorbreken tussen centra en periferieën, die ervoor zorgt dat elke ervaring buiten de grote
metropolen wordt gedevaloriseerd en er
voortdurend wordt gekeken naar dezelfde
plaatsen in de zoektocht naar hedendaagse
ideeën. Zottegem, Diepenbeek of Marchienne-Au-Pont kunnen de zenuwcentra zijn
van fundamentele experimenten, als men
er maar met de juiste bril naar kijkt.
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Mali, Senegal, Marokko
Orientatiereis

⋆ 2 tot 14 maart ∘ Mali, Senegal, Marokko

Van 2 tot 14 maart reisde Femke Snelting naar Mali
(Bamako), Senegal (Dakar) en Marokko (Casablanca).
Een groep curators uit verschillende landen ontmoette
mensen en organisaties actief op het gebied van hedendaagse kunst en design. De reis werd georganiseerd door
de Mondriaan Stichting in samenwerking met onder andere BAM.
http://orientationtrip2011.wordpress.com
In de periferie van

Visualizing Transnationalism 1
Workshop

⋆ 12 tot 16 april ∘ Cluj Napoca, Roemenië

Hoe kun je discussiëren, cartograferen, ontwerpen vanuit
een gender-perspectief ?
Het GenderArtNet team en Lorenzo Sandoval gaven een
cartograﬁe-workshop in Cluj Napoca, Roemenië. Dit
gebeurde in het kader van het Transeuropa-festival, een
transnationaal festival dat plaatsvindt in 12 Europese steden tegelijkertijd.
Counter cartografieën, Feminisme, Overal is kennis, De geometrie
van macht, In de periferie van

GenderArtNet

Visualizing Transnationalism 2
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Presentatie
Presentatie

⋆ 7 mei ∘ Cluj Napoca, Roemenië
⋆ 11 mei ∘ Bologna, Italië

Het GenderArtNet team (Maria Ptqk en Nicolas Malevé)
stelden de kaart voor die ze maakten met de deelnemers
aan de workshop Visualizing Transnationalism (in het
kader van het Transeuropa Festival) en bespraken feministische anti-methodes voor cartograﬁe.
Inleiding tot de kaart: een raster verdeelt de kaart in acht
regio’s. Elke regio is voorzien van een label: Versierend,
Geolyrisch, Taxonomisch, Bang van Morgen, Gistend, Wonderbaarlijk, Exobotanisch, Het Einde van de Wereld. Op de
achtergrond zie je het gedeconstrueerde stratennetwerk
van Cluj-Napoca. In het spanningsveld tussen de rasterlabels en het stratenlabyrinth zoeken ikonen en tekstfragmenten naar verwantschappen, ze trekken elkaar aan,
stoten elkaar af.
Counter cartografieën, Feminisme, Overal is kennis, De geometrie
van macht, In de periferie van

GenderArtNet

CIAO/Tot Later
Presentatie

⋆ 17 juni 2011 ∘ Constant, Brussel

In 2008 stelde An de beta-versie voor van de gedistribueerde roman CIAO/Tot Later tijdens Place@Space in
Z33 Hasselt. Ondertussen maakte ze een nieuwe versie,
CIAO/Tot Later - the author’s cut, werd in samenwerking met OSP een prachtig boekje en een digitaal verhaal
verteld doorheen webpagina’s.
Tot Later is het verhaal van een jonge fotografe in Brussel, die het liefst van al striptekenaar zou willen zijn. Pas
wanneer projectontwikkelaars plannen hebben om de
huizen op te kopen van het plein waar zij en haar vrienden wonen, gooit ze alle voorschriften overboord en
tekent ze vrijuit.
De versie werd feestelijk onthaald in het kantoor van
Constant. De derde en laatste fase in dit project is de
ﬁnale lancering van de gedistribueerde roman voor een
groot publiek.
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In de periferie van, Driehoek van het Auteurschap

Adashboard (for fiction)
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Lenige literacy
Bewust laden en ont-laden
Nalatigheid in het hanteren van begrippen/gewoontes/categorieën/conventies…
leidt tot lazy literacy of tot het aanzien
hoe ze gaandeweg verarmen en worden uitgehold. Constant wil die begrippen/gewoontes/categorieën/conventies…
voortdurend uitvinden, schrijven en herschrijven, ze met humor en speelsheid
recupereren, updaten en bewust eigen
maken en inzetten als katalysators.
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Van naadje tot draadje - reNUM
Tentoonstelling

⋆ 28 maart tot 15 april ∘ PING, Nantes

PiNG organiseerde reNUM, een tentoonstelling met collectieve nieuwe media-creaties gemaakt door kunstenaars
in samenwerking met een groep senioren, bewoners van
de Breil-wijk en/of de grotere agglomeratie van Nantes.
Tijdens een residentie in december 2010 werkte Constant
met de groep deelnemers rond arbeid, het registreren van
verhalen en cartograﬁe. De virtuele en fysieke geluidskaart Van Naadje tot Draadje werd getoond tijdens deze
expo, samen met werken die met de bewoners werden
gerealiseerd tijdens de andere artistieke residenties, met
name van Lolab (Nantes), Laurent Neyssensas (fotograaf,
Nantes) en l’atelier d’architecture RAUM (Nantes/Brussel). Vernissage In het kader van het SONOR-festival.
http://www.renum.net/leblog
Lenige literacy, Collaboratief, Counter cartografieën, Overal is
kennis, Queer technology, In de periferie van

Shared Memory
Lezing

⋆ 31 mei ∘ Merz Academie, Stuttgart, Duitsland

Femke Snelting gaf een lezing in de context van Shared
Memory, een serie over kennisproductie en gebruik.
Lenige literacy, Antichristotechnologie

Active Archives

ACS SI: Scripted Reading
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Lenige literacy

Werksessie

⋆ 11 juli ∘ Ugent

Als onderdeel van de eerste ACS Summer Institute, dat
plaats vond aan de Ugent, gaf Constant lid Femke Snelting een hands-on workshop met verschillende Open
Source tools om bestaande teksten te transformeren tot
nieuwe publicaties. Met teksten die beschikbaar zijn in
het Gutenberg Project gaf de workshop gescripte lezingen
van literaire klassiekers.
http://www.acssi2011.ugent.be
Lenige literacy

ACS SI: Schaarbeekse Taal
Presentatie

⋆ 14 juli ∘ Ugent

In het kader van de eerste ACS Summer Institute dat
plaats zal vond aan de Ugent, presenteerde Constantlid
Peter Westenberg het project Schaarbeekse Taal en de
toegepaste werkmethodes aan de hand van documentatie
van georganiseerde activiteiten.
Het driejarige project De Schaarbeekse Taal verzamelt
woorden die een speciale relatie hebben met de Brusselse
buurt Schaarbeek en haar inwoners. Berbers, Brussels,
Catelaans, Grieks, Pools, Spaans en veel andere gemigreerde talen worden gesproken naast de oﬃciële talen
het Frans en het Nederlands.
http://www.acssi2011.ugent.be
Lenige literacy

Don’t Know!

25

Bijdrage seminar

⋆ 17 september ∘ De Bottelarij, Brussel

Femke nam deel aan Don’t Know, een conferentie over de
kunst van het onderzoek (ontwikkeld door a.pass).
http://apass.be
Methodiek, Kenniseconomie, Lenige literacy, Research

Club Variable: Emma Hedditch
Presentatie

⋆ 1 november ∘ Constant Variable, Brussel

Emma Hedditch is een performance en video-kunstenaar uit de UK. Ze maakt ook deel uit van het door vrijwilligers gerunde Cinenova, een ﬁlm- en video-verdeler
in London. In oktober 2011 was ze in residentie in Constant Variable.
Als afsluiter van de residentie presenteerde Emma haar
eerste experimenten met Active Archives - een project
dat als vrij-software-platform de praktijken wil verbinden
van de bibliotheek, mediatheek, publicaties op papier,
productie van audio-visuele objecten, evenementen,
workshops, discursieve producties. In deze eerste oefening combineerde Emma materialen van Cinenova,
video’s die ze zelf maakte, en haar interesse in de politiek en gevoeligheden van (re)presentatie.
Lenige literacy, Archivering, Lichamen doen ertoe, Feminism, Film

Constant Variable
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Overal is kennis
Verschillende vormen van kennis met elkaar
verbinden
Constant probeert algemene intelligentie
aan te boren, met name, intelligentie die
overal is, zowel in informele dagdagelijkse
uitwisselingen als in gespecialiseerde academische contexten. Dit doet Constant door
gespecialiseerde kennis te combineren met
algemene kennis, door transdisciplinaire
combinaties te genereren, en door heel verschillende contexten voor kennis te organiseren (advies, lezingen, publicaties,
workshops, halve producten…) Naast het
genereren van kennis, deelt Constant ook
kennis. Door vrije licenties toe te passen,
kan kennis niet worden bevroren in weinig
toegankelijke instellingen of archieven.
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Academy Commons
Presentatie

⋆ 11, 12 februari ∘ EHESS / Université Paris 8, Parijs

Academy Commons is een platform voor het verbinden
en versterken van onderzoekspraktijken voorbij de academische grenzen. Samen met zijn bondgenoten Anja
Steidinger en Octavi Comeron nam Constantlid Nicolas
Malevé in dit kader deel aan de ontmoeting in Parijs, University Struggles Against Austerity.

Naar aanleiding hiervan werd de tekstbijdrage Academy
Commons: A net-tool for Connecting Spaces of Research
and Knowledge Production opgenomen in de catalogus van
de tentoonstelling Curating the European University.
http://www.academycommons.net en http://ppw.kuleuven.be/english/ecs/curating-eur-univ
Overal is kennis

Actieve taxonomieën
Ontmoeting

⋆ 17 tot 22 februari ∘ Fundació Antoni Tàpies, Barcelona

Fundació Antoni Tàpies in Barcelona nodigde het Active Archives team uit om hun lopende werkzaamheden
te voor te stellen. De ontmoeting met een aantal andere
Spaanse culturele instellingen werd georganiseerd in het
kader van Arts combinatòries, een project dat nieuwe
technologieën gebruikt om nieuwe vormen van relaties
met de culturele inhoud van de instelling mogelijk te
maken. In lijn met hun sociale engagement genereert het
project een transversaal, kritisch en participatief discours.
In een tweedaagse werksessie voorafgaand aan de presentatie, testten we hoe we institutionele taxonomieën
kunnen mengen door online videomateriaal gehost op de
servers van Fundació Antoni Tàpies, Constant en andere
plaatsen met elkaar te combineren.
Overal is kennis, Open archivering, Lenige literacy

Active Archives
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Overal is kennis

LabSurLab
Forum discussie

⋆ 4 tot 12 april ∘

MAMM - Museo de Arte Moderno, Medellín, Colombia

An Mertens vertegenwoordigde Constant tijdens het
festival LabSurLab, via haar deelname in de workshop
rond Digitale Gereedschappen voor Performing Arts, het
modereren van een ronde tafel gesprek rond Vrouwen
& Technologie en een co-presentatie van het Europese
netwerk Lab2Lab.
LabSurlab is een ontmoeting tussen *labs. Oﬃciële, oﬃcieuze, institutionele en onafhankelijke labs uit Argentinië, Brazilië, België, Colombia, VS, Spanje, Frankrijk,
Mexico, Peru en Venezuela ontmoetten elkaar in Medellín
voor het uitwisselen van culturele strategieën die eigen
zijn aan een genetwerkte maatschappij.
http://www.labsurlab.co
Overal is kennis, De geometrie van macht, Netwerk

Schrijven met i-durf
Workshop

⋆ 14 mei ∘ Cultuurcentrum Hasselt

Constantlid An Mertens gaf een workshop rond i-literatuur tijdens de jaarlijkse Schrijversdag, een evenement
voor schrijﬂiefhebbers op initiatief van Creatief Schrijven.
‘Schrijvers experimenteerden al meer dan 100 jaar met de
mogelijkheden van de drukpers vooraleer de roman als boek
de standaard werd. Tot welke nieuwe literaire vormen inspireert de digitale revolutie vandaag? Na een korte inkijk
in de bestaande i-literatuur ga je zelf aan de slag. Heb je
een laptop? Breng hem mee.’
Overal is kennis, Netnative literature, Driehoek van het auteursschap, Lenige literacy

Adashboard (for fiction)
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Over beeldende kunst en (vrije)
licenties
Ontmoeting

⋆ 24 mei ∘ Higher Institute for Fine Arts, Gent

Met de Hisk-studenten namen we een duik in de kunstgeschiedenis en keken naar beeldcitaten, samplen, intertekstualiteit. We analyseerden ook enkele casussen
over kunstwerken en licenties.
Overal is kennis, Driehoek van het auteursschap

Capacitor

Encuentros Cartográficos
Workshop

⋆ 6 tot 7 oktober 2011 ∘ Museo de Antioquia, Medellín, Colombia

Op uitnodiging van Nuria Enguita Mayo namen Constantlid Nicolas Malevé en Rafaella Houlstan-Hasaerts
deel aan de Encuentro Internacional de Medellín. Ze
animeerden het medialab via interviews, tekensessies
en terreinobservaties in samenwerking met cartografen,
geschiedkundigen en bewoners van Medellín, Colombia.
http://www.encuentros-cartograﬁcos.net/logbook
Overal is kennis, De geometrie van macht, In de periferie van

AA Videowiki @ Archipel
Presentatie

⋆ 16 november ∘ deSingel, Antwerpen

In het kader van het digitalisatie-project Archipel ontwikkelde Constant in samenwerking met BAM de Active
Archives Videowiki. Tijdens het afsluitende evenement
van het Archipel project presenteerden Michael Murtaugh en Femke Snelting de bevindingen.
Overal is kennis, Driehoek van het auteursschap, Archives, Digital
heritage

Active Archives
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Dakar Routines de Rencontres
Workshop

⋆ 17 tot 27 november ∘ Kër-Thiossane, Dakar, Senegal

Tijdens een tiendaagse workshop werkte videomaker Peter Westenberg met zestien deelnemers aan korte video’s
met vrije software voor audio- en videomontage. De
groep bestond uit radiomakers, theatermakers, cameramensen, acteurs en regisseurs die de gewoontes, gestes,
gebruiken en ongeschreven regels onderzochten van ’de
cultuur van de ontmoeting’ in de straten van Dakar. De
visuele resultaten werden online gepubliceerd en getoond
tijdens het 13de Verbindingen/Jonctions Festival in Brussel.
Workshop in het kader van het UNESCO FIDC programma (Fonds International pour la Diversité culturelle)
Overal is kennis, De geometrie van macht, Open Source Video, In de
periferie van, Africa, Routines

Open Source Video

Ontmoetingen Schaarbeekse Taal
Overal is kennis, In In de periferie van

Schaarbeekse Taal

Rue du Nord
Filmvertoning

⋆ 24 maart ∘ Woordenwinkel, Gallaitstraat

De ﬁlm Rue du Nord werd geprojecteerd in de tijdelijke
ruimte van De Schaarbeekse Taal. In deze documentaire
vertellen 1ste generatie migranten in België hun persoonlijke verhaal. Op de projectie volgde een levendige discussie tussen de bezoekers en de maker Foued Bellali. In
samenwerking met 2bouts association en Nadine.
Rue du Nord van Foued Bellali & Cathy De Boeck & Nadia Remy. 50" 2003 ov Frans, Arabisch ondertitels in het
Nederlands.
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Place Belgique
Filmvertoning

⋆ 7 april 2011 ∘ Woordenwinkel, Gallaitstraat

Filmvertoning en discussie met de maker Foued Bellali.

Place Belgique gaat over de dubbele nationaliteit en introduceert een aantal in België geboren mannen en vrouwen
met Marokaanse ouders. De documentaire neemt ons
mee op het pad van hun socialisatie in zowel België als
Marokko. We starten onze reis in Brussel en via la Louvière arriveren we in Casablanca. In samenwerking met
Nadine.
Place Belgique 44", 2006, 2BOUTS asbl. Frans, Arabisch ondertitels: Frans

Honingverhalen
Filmvertoning

⋆ 30 april ∘ Woordenwinkel, Gallaitstraat

Op zaterdag 30 april 2011, van 11:00 tot 18:00, werd Honeyshop, de ﬁlm van Christina Stadlbauer, ﬁlmmaker en de
vorige uitbaatster van de winkel, vertoond op het raam
van de winkel in de Gallaitstraat 178.
Tussen september en oktober 2010 werd 7kg honing
geruild voor verhalen over bijen en honing in de HoningWinkel. De honing werd geproduceerd door een
kolonie bijen die op de Gallaitstraat 80 woonden. De
honing heeft de naam Le Schaerbeekois en ze bevat de
smaken van Brussel en reﬂecteert de multi-ﬂorale variëteiten die in parken tuinen en op balkonnen in Schaarbeek bestaat. De prachtige verhalen die in de HoneyShop
werden verzameld weerspiegelen de multiculturele diversiﬁteit van de bezoekers die hun verhalen ruilden voor
honing.
De HoneyShop is een project van Christina Stadlbauer,
uitgevoerd in de buurt Schaarbeek met de steun van nadine vzw.

A la recherche du gitan perdu

32

Overal is kennis

Filmvertoning

⋆ 21 mei ∘ Woordenwinkel, Gallaitstraat

In Schaarbeek is het winter, de werkloosheid is hoog, de
prijzen stijgen … De realiteit is bedrukkend. Vervolgens
is er muziek, dans, de zon die je oppept. En dat lied dat
telkens terugkeert, zonder ophouden. Dat je herinnert
aan waar je vandaan komt, wie je bent. In deze documentaire van Jérémie Piolat maakten we kennis met Islam en
zijn opvoeding, Mohammed en zijn Afrikaanse ziekte,
Ahmed de Berberse troubadour en met de vocale tranen
die Chérie Maman weent voor haar Congo.
A la recherche du gitan perdu 52 minuten. Geproduceerd
door CEDAS. Frans gesproken.

Finissage Woordenwinkel
Presentatie

⋆ 29 mei ∘ Woordenwinkel, Gallaitstraat

De laatste dag van de Woordenwinkel, de tijdelijke behuizing van het project de Schaarbeekse Taal, betekende
ook de laatste mogelijkheid om het project te bezoeken,
om de woorden in de databank en de radio-uitzendingen
te beluisteren.
In dit kader werd ook een nieuwe responsieve spraakmachine gelanceerd: een stem sprak Schaarbeekse woorden
die het ontvangt via sms-tekstberichten verstuurd door
bezoekers.

Schrijf, Ik schreeuw: Wilde schreeuw op
de Berenkuil
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Performance

⋆ 10 september ∘ Verboeckhovenplein

Een brievenbus. Een megafoon. De woorden van buurtbewoners. Ziedaar de belangrijkste ingrediënten van de
performance De Wilde Schreeuw die ‘schreeuwster’ Delphine Auby op uitnodiging van Constant uitvoerde in het
kader van het project De Schaarbeekse Taal.
Deze performance vond plaats op de Berenkuil in Schaarbeek op 10 september. Deze schreeuw luidde het begin
in van een periode waarin Auby zich zal richten op het
Eugène Verboekhovenplein, dat beter bekend is als ‘de
Berenkuil’. De Berenkuil is een belangrijk kruispunt van
Schaarbeekse wegen en culturen. De periode wordt in
mei 2012 afgesloten met een tweede performance voor
een breed publiek.

Hayir saz maalbeek rolloto?
Lezing

⋆ 21 november ∘ Universiteit Gent

Constantlid An Mertens gaf een gastcollege over het
project De Schaarbeekse Taal/La Langue Schaerbeekoise
aan studenten van de Master in Sociaal Werk/Culturele
Studies van de Ugent.
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Langzame praktijken
Langzaamheid laat wrijving toe, eerder
dan weerstand of tegenwerking, en vraagt
ook aandacht voor ongemakkelijkheid,
intimiteit, onzekerheid, geduld; via het
trage werken word je je bewust van temperaturen, veranderingen, nieuwe ontdekkingen, de langzaamheid verplicht tot
een gedetailleerde lezing van wat gebeurt
en vraagt om een playback. Deze praktijk is niet zonder gevolgen, en kan worden gecommuniceerd via de methode van
de versioning of het regelmatig en zonder
voorbehoud publiceren van de verschillende fasen van het proces. Langzame
praktijken hebben logischerwijs een performatief karakter en bieden plek aan
breekbaarheid, authenticiteit, momentaneïteit.
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Meetings Ellentriek
Audio, Elektriciteit, Fork friendly, Queer technology, Langzame
praktijken

Ellentriek

Ellentriek #12 : Ellentriek goes - HI
VOLTAGE!
Workshop

⋆ 7 en 8 mei ∘ De Pianofabriek

Tijdens deze Ellentriek werkten we simultaan aan twee
thema’s waaruit je kon kiezen:
Eerste groep: Normaal blijven we met ellentriek onder
de 20 V, gelijkstroom. Deze keer waagden we ons er ver
boven: we verkenden de wondere wereld der hoogspanning. Onder het alziende oog van onze expert gingen we
een beetje dieper in op zaken als: Kirliaanse fotograﬁe,
Van der Graaf generator, antizwaartekracht platformen,…
Tweede groep: Deelnemers konden (verder)werken aan
hun eigen (elektrische/elektronische) project, waarvoor
verschillende soorten gereedschap ter beschikking stond,
een mooie collectie sensoren, Arduinos en veel collectieve
hersenkracht.
Lichamen doen ertoe, Fork friendly, Queer technology, Langzame
praktijken

Ellentriek in het park
Workshop

⋆ 22 mei ∘ Park van Vorst, Brussel

Wat zijn chips - nee niet diegene die je opeet! Hoe doe je
een ledje (klein speciaal lampje) branden? Kun je naaien
met elektronica?
Kinderen van 10 tot 12 jaar experimenteerden tijdens
een workshop in het Park van Vorst met Ellentriek. Ze
leerden onder meer dat krokodillenklemmen helemaal
niet gevaarlijk zijn. Voor ongeruste ouders: we werkten
onder de 5 Volt en enkel met batterijen.
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Met de steun van de gemeentes Sint-Gillis & Vorst in het
kader van Supervlieg.
Elektriciteit, Queer technology, Langzame praktijken, Open Hardware

Ellentriek #13: Audio special
Workshop

⋆ 9 en 23 november ∘ De Pianofabriek KWP, Brussel

Ellentriek focuste in november op audio. Twee woensdagnamiddagen leerden deelnemers eenvoudige en goedkope versterkers en microfoons maken met een soldeerbout, een paar componenten, wat creativiteit en veel
maakplezier.

Werksessies Open Source Video
Fork friendly, Langzame praktijken, video

29 januari

∘ Constant, Brussel

Open Source Video

De eerste meeting van 2011, met onderwerpen als: Hoe
maak je kaders, inserts, split screens met softwares zoals
Motion, PD, Cinelerra?
12 maart ∘ Constant, Brussel
Tijdens deze meeting vergeleken we twee softwares aan
de hand van voorbeeldprojecten van deelnemers: Kdenlive en Cinelerra. Beide zijn NLE systemen, Cinelerra
is befaamd voor haar krachtige en uitgebreide functionaliteiten, maar ook voor haar instabiliteit en ingewikkelde
interface. Kdenlive is opkomend, nog in ontwikkeling en
lijkt op den duur een echt alternatief te bieden.
16 april ∘ Constant, Brussel
Onderwerpen werden aangereikt door concrete projecten
van de aanwezigen
28 mei ∘ Constant, Brussel
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Deze ontmoeting was een gelegenheid om te werken aan
transcodingen, tijdlijn edits, experimentele video-scripts
in de aanwezigheid van collega-videomakers.
9 juli ∘ Constant, Brussel
We wisselden ideeën uit voor de OSVideo- studio die
vanaf oktober geopend wordt in de Gallaitstraat 80 en
lanceerden voorstellen voor een screening van open content en vrije workﬂow ﬁlms in september.

Ontmoetingen Les Samedies
Antichristotechnologie, Organiserende structuren, Langzame praktijken, Vrouwen

Samedies

Samedie #34: ACTA & co
22 januari

∘ Constant, Brussel

De 6-wekelijkse ontmoeting van vrouwen rond vrije software focuste deze zaterdag op de ACTA-akkoorden, hoe
de onderhandelingen in hun werk gaan en wat wij vanuit onze burgerzin kunnen bijdragen. We nodigden
Amelia Andersdotter uit, Europees parlementslid voor de
Zweedse Pirate Party, die ons een inkijk gaf in haar werk
en het onderwerp. In de namiddag gingen we dieper op
het onderwerp in, in gezelschap van Michel Cleempoel,
co-creator van E-traces en Yoogle. We bekeken bronnen
van informatie en mogelijke strategieën. De resultaten
van deze dag werden gebruikt als startpunt voor de ontmoeting van de Medialabs rond ACTA in het kader van
Lab2Lab.

Samedie #35: Sox, e-speak & scripting
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5 maart

∘ Constant, Brussel

Tijdens deze ontmoeting werkte de groep van vrouwen
& vrije software met sox, scripting, XML-embedding, espeak…

Samedie #36: Back-up
23 april

∘ Constant, Brussel

Samedie #37: Ninja Samedies
4 juni

∘ Constant, Brussel

Ninja Samedies was een ontmoeting rond de back-up
tools cron, rsync, tar, dump, clé privé & public, rdiﬀ
backup.

Samedie #38: Broncode
15 oktober

∘ Constant, Brussel

De Samedies organiseerden een werkmoment rond het
installeren van software via broncode (met o.a. freeplane,
fontmatrix, scribus….)

Samedie #39: Packaging
26 november

∘ Constant Variable

Deze sessie focuste op de creatie van Debian-paketten.
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Python week
Workshop

⋆ 12 tot 16 september ∘ Constant Variable, Schaarbeek

In de week van 12 tot 16 september 2011 ontmoetten we
elkaar elke ochtend in Variable om deze programmeertaal
samen te leren. Stephanie Vilayphiou gaf elke voormiddag uitleg, voorbeelden en kleine projecten. Wie zin had,
kon ook in de namiddag middag blijven werken, om projecten te ontwikkelen, of de volgende dag voor te bereiden.
Antichristotechnologie, Organiserende structuren, Langzame praktijken, Vrouwen

Samedies

Uitzendingen Schaarbeekse Taal
Taal, Langzame praktijken, Driehoek van het auteursschap, Lenige
literacy

De Schaarbeekse Taal

Radio Berenkuil #6: Manko
13 januari

∘ Radio Panik

Radio-uitzending met woorden en geluiden die gerelateerd zijn aan de talen die worden gesproken in
Kameroen, naar aanleiding van een smakelijk bezoek in
gezelschap van Béatrice aan de Manko’o shop in de Gallaitstraat. Opgenomen en samengesteld door Clémentine
Delahaut.

Radio Berenkuil #7: Etalagepoppen
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24 februari

∘ Radio Panik

Radio-uitzending met woorden en geluiden die
voortkomen uit de ontmoeting tussen de beeldhouwer
van het etalage-poppenatelier Sommarti in de buurt van
de Berenkuil en de Brusselse kunstenaar Antonin de
Bemels aka le Bonhomme Daniel: verhalen over woorden, verdubbelen, poppen en andere metamorfoses.
Opgenomen en samengesteld door Clémentine Delahaut.
*Etalagepop: Fransen spreken over een mannequin, Duitsers gebruiken het woord ﬁguren of schauﬀensterpuppe,
Italianen hebben het over manichino, Spanjaarden zeggen
manequíes en in het Russisch klinkt het als maniquien.

Radio Berenkuil #8: Vrouwen
31 maart

∘ Radio Panik

Radio-uitzending op basis van woorden en geluiden
gelieerd aan de solidariteitswandeling ter gelegenheid
van de dag van de vrouw, die plaats vond op het Colignon
plein op 8 maart 2011. Behandelde woorden: vrouw,
mama, feministe, ouﬁ, badema, bonjour en chinois, sororité, çicçek, güçlû. Opname & montage: Clémentine Delahaut

Radio Berenkuil #9: le flamand 1 & 2
19 mei en 16 juni

∘ Radio Panik

Heruitzending van een programma in twee delen,
gemaakt door radio Kif. Zeven jongens en vier meisjes
van 16 jaar trokken de straat op om aan voorbijgangers
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en aan hun klasgenoten te vragen wat zij denken dat een
ﬂamand is.
Het radiostation Radio Kif werd gestart door 11 tieners
uit de Marbotin buurt in het noorden van Schaarbeek.
Met de hulp van Hervé Brindel van de vzw Gsara, kunstenaars Cécile Michel, Aziza El Kouais, voor het project
voor de verbetering van de sociale cohesie l’Union des locataires, en de begeleiders van de Renan-Marbotin straat,
Khalid M’Kharchef, Omar Abdelaoui en Saïd Gadi. In
samenwerking met de Foyer schaerbeekois, KIF (97.8FM)
radio hip-pop en R&B bruxelloise.

Radio Berenkuil #11: MozHorus
28 juli

∘ Radio Panik

Radio-uitzending met een remix die de geluidsartiest
Mozhorus maakte van de databank van de Schaarbeekse
Taal. De wereld zweet gnosticisme uit de porieën van
de realiteit. Professor Vulcain (aka Matthieu Gautier
aka Christian Guillemet aka Mozhorus Tau Solarass, de
gnostisch chaotische bisschop van het bisdom Brussel en
aanstormend Ridder in de Orde van de Slipjes) probeert
deze transcendentale berichten te versturen naar onze
koortsige mensheid, gewapend met zijn reactor en met
de hulp van zijn sexy team van assistentes. Expliciete
inhoud: zombies, ondergoed, bruitisme, drugs en gnosis.

Radio Berenkuil #12: de Paviljoen
Schreeuw
8 september

∘ Radio Panik

Uitzending over de Schreeuw-performance die Delphine
Auby in het kader van de Schaarbeekse Taal opvoerde op
het Paviljoenplein in Schaarbeek op 29 mei 2011.

42

Radio Berenkuil #13: Cage Collage
20 oktober

∘ Radio Panik

Remix van de hits uit het geluidswoordenboek door Clémentine, Peter & An met ook enkele bijzondere geautomatiseerde zinnen aangeleverd door Python, zoals:
Communauté pain juf keufs courgette khbizat zra3 n
ho prunes… Hayir atelier tesjekkur ederim daron rpg
cake maison hippie pommes de terre? Raïf cage aux
ours mandi au revoir, keufs changer notre coeur tamam
macayabu?
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Problemen vinden
Sleutelwoorden zijn queer technology en
antichristotechnologie 2, als aanmoedigingen om normen en standaarden te bevragen en om vanzelfsprekendheden te
wantrouwen. Dit kan door te speuren
naar sporen van in- en uitsluiting, door te
kijken naar wat niet zichtbaar is, door iets
scheef te trekken en inzicht te krijgen in
hoe het werd geconstrueerd, door op zoek
te gaan naar de verhalen die door de mazen
van het net vallen en te begrijpen waarom
dat zo gebeurt.

2

Een term die we hebben geleend uit Websters’ First New Intergalactic Wickedary of the English Language van
Mary Daly
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OSP @ Open Design Week
Workshops, presentaties

⋆ 3 tot 16 april

∘ Ho Chi Minh City, Vietnam

Vijf leden van het ontwerpcollectief OSP reisden naar
Ho Chi Minh City in Vietnam om deel te nemen aan
Open Design Week. Van 3 tot 10 april toerden ze
door de Mekong Delta om kennis te maken met lokale
F/LOSS-fans door middel van workshops, presentaties en
een tentoonstelling. De tweede week was gereserveerd
voor een intensieve werksessie met als doel samen met
Aziatische en Europese deelnemers een font te ontwikkelen. Met dit lettertype produceerden ze ter plekke een
publicatie. Open Design Week is een initiatief van Hong
Phuc Dang. In 2010 kwam ze naar Brussel voor de 5de
editie van de Libre Graphics Meeting.
Queer technology, Fork friendly

Open Source Publishing

ADA - Studiedag over geluid
Lezing

⋆ 11 mei ∘ Digitale Werkplaats, Den Bosch, Nederland

Onder de titel ADA organiseerde de Digitale Werkplaats
i.s.m. AKV St. Joost een studiedag over geluid, ruis en
klank in de vorm van lezingen en workshops. Constant
werd gevraagd om hier een bijdrage te leveren.
Met een handleiding onder een GNU-licentie voor vrije
documentatie van Julien Ottavi als startpunt bouwden tijdens een workshop we antennes die het elektromagnetische veld opvangen en omzetten naar audio. De workshop
ging vooraf door een lezing over handleidingen, kunst en
vrije licenties en het bekijken en beluisteren van werken
rond onhoorbare spectra van andere kunstenaars. Als afsluiter verkenden we een stukje ’s Hertogenbosch met de
zelfgemaakte antennes.
Antichristotechnologie, Overal is kennis, Problemen vinden
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Lezing

⋆ 19 tot 21 mei ∘ Hogeschool van Amsterdam

Femke nam deel aan The Unbound Book: Reading and
Publishing in the Digital Age. Ze gaf een lezing met de titel Impositie (een romance met veel dimensies), over vrije
graﬁsche gereedschappen als podofoimpose, laidout en
psnup om design strategieën te exploreren die inwerken
op de verschillende dimensies van het boek.
http://e-boekenstad.nl/unbound
Queer technology, Fork friendly, Open Source Publishing

Collective co-positioning
Workshop

⋆ 5 oktober ∘ Van Abbemuseum, Eindhoven

Lay-out software is ‘path dependent’ in de zin dat het
processen nabootst die gedurende 600 jaar, vanaf de
Gutenberg pers, werden ontwikkeld. Ontwerpers en typografen zetten hun digitale gereedschappen in zonder al
te veel kritische reﬂectie; ze spreken over hun praktijk in
een levende taal die geen plaats vindt in de technologie
die er voor wordt ontwikkeld. Co-positie begon met een
onderzoek naar de woordenschat voor lay-out om meer
grip te krijgen op de relaties tussen workﬂow, materiaal
en medium.
De werksessie Collectieve co-positioning werd geleid
door John Haltiwanger, Pierre Huyghebaert, Ana Carvalho en Ricardo Lafuente. Ze was onderdeel van The
Tools-series, een reeks georganiseerd door Baltan Laboratories. In deze serie onderzocht Baltan de complexe
en veranderende relaties die kunstenaars en ontwerpers
hebben met de technologie en tools die zij ontwikkelen,
wijzigen of gebruiken.
Queer technology, Ontwerp, Fork friendly, Software

Libre Graphics Research Unit

LGRU @ Baltan Laboraties
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Presentatie

⋆ 5 oktober ∘ Van Abbemuseum, Eindhoven

Femke Snelting presenteerde de Libre Graphics Research
Unit, een project dat ontstond uit een gedeelde behoefte
naar reﬂectie op en ontwikkeling van digitale gereedschappen voor ontwerpers en kunstenaars.
Queer technology, Ontwerp, Fork friendly, Software

Libre Graphics Research Unit

Tagging Matters
Workshop, presentaties

⋆ 9 tot 12 november

∘ Constant Variable, Brussel

Tagging Matters verkende het tekstuele karakter van
metadata in relatie tot ideeën achter het Semantisch Web.
Het project Active Archives startte vanuit het principe
we zijn geen eilanden, en ging op zoek naar manieren
om online materiaal van verschillende organisaties met
elkaar te kunnen verbinden, maar met respect voor het
speciﬁeke karakter van de bronnen. Open Data, Linked
Data en Resource Description Frameworks (RDF) beloven
de koppeling van gegevens zonder centralisatie. Toch
suggereren populaire Semantic Web projecten zoals Freebase en DBpedia een nood aan gecentraliseerde repositories. Deze workshop zocht naar een manier om de
intimiteit van het schrijven en formuleren van inhoud
te bewaren, maar tegelijkertijd verbindingen tussen instellingen en individuen mogelijk te maken.
De werksessie was een mix van gezamenlijke oefeningen,
informele presentaties en prototyping sessies.
Georganiseerd in het kader van Archipel.
Queer technology, Counter cartografieën, Overal is kennis, Driehoek
van het auteursschap, Archives

Active Archives
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Can technology be feminist?
Rondetafelgesprek

⋆ 21 oktober ∘ Amazone, Brussel

Femke nam deel aan het rondetafel-gesprek: Can technology be feminist?, waarmee het colloquium From Cyborgs
to Facebook: Technological dreams and feminist critiques
afrondde. Het evenment was georganiseerd door Sophia,
het Belgische netwerk voor genderstudies, Het belichtte
de laatste ontwikkelingen in theorie en onderzoek rond
gender en technologie vanuit feministisch standpunt.
http://sophia.be
Antichristotechnologie, Cyberfeminisme, Lenige literacy, Technology
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Tussenruimtes
Constant is niet geïnteresseerd in universalistische ideeën over taal en cultuur. De
driehoek van het auteursschap verplicht
ons om voorbij het binoom van de auteur
en de lezer/toeschouwer te gaan en actief
op zoek te gaan naar de derde elementen
zonder wie de relatie tussen auteur en publiek niet kán bestaan. Het is een metafoor
voor het bewuste omgaan met de tussenruimtes. Zoeken naar het derde element is
ook een manier om voorbij te gaan aan het
dualistische denken dat zo vaak aanwezig
is een essentialistische visie: goed/slecht,
in/uit, zuiver/onzuiver. De metafoor is
toepasbaar in uiteenlopende situaties,
waarin het binarisme faalt, zoals bijvoorbeeld die van de Brusselse meertaligheid.
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PA/PER VIEW: Verzameling
Gesprek

⋆ 1 april ∘ Wiels, Brussel

Voor de jaarlijkse kunstboekenbeurs PA/PER VIEW
presenteerde Agentschap (Kobe Matthijs) ‘dingen’ die
speculeren omtrent de vraag: Hoe kan het maken van
boeken worden opgenomen binnen kunstpraktijken?
Hoe wordt de activiteit van letter ontwerpers, boekbinders, zetters, etc… benaderd door auteursrecht?
Tijdens PA/PER VIEW riepen Ding 001452 (Orion) en
Ding 001535 (Introductory Language Work) op tot verzamelen om te kunnen getuigen. Agentschap vroeg een
diverse groep van betrokken gasten om te vertalen voor
deze ‘dingen’.
Driehoek van het auteursschap, Lenige literacy

Open Source Publishing

Networked Graphics
Onderzoeksbijeenkomst

⋆ 7 tot 11 december ∘ Worm, Rotterdam, Nederland

De allereerste ‘Research Meeting’ in het kader van
de Libre Graphics Research Unit werd georganiseerd
door Worm en had als thema Networked Graphics. 30
deelnemers uit heel Europa kwamen voor vijf dagen
naar Rotterdam en ontdekten de extremen van Networked Graphics: van demo-scene klassiekers tot de
ongeëvenaarde wereld van het fundamentele onderzoek, van high-powered 3D-graphics tot een informele
state-of-the-art in 3D-printing, van visueel versiebeheer
tot de noodzaak van dialoog tussen redactie en lay-out.
Driehoek van het auteursschap, Fork friendly

Libre Graphics Research Unit

Verbindingen/Jonctions 13:
Prototypes voor Transmissie
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Tussenruimtes

Ontmoetingsdagen

⋆ 30 november tot 4 december

∘ Online, Constant Variable en verder

5 ontmoetingsdagen rond verbindingsprotocollen, online
netwerken en het internet als openbare ruimte. Prototypes voor Transmissie keek naar de protocollen, regels
en voorschriften die het internet te deﬁniëren. V/J13
probeerde onze verbeelding te voeden en te reactiveren
over een digitale ruimte waar uitwisseling, experiment en
kritiek kunnen gedijen.
Bezoekers waren zowel online als oﬄine welkom bij diverse werksessies, een concert, presentaties, een seminar,
Desktop D’Amis, screenings.
Driehoek van het auteursschap

Verbindingen/Jonctions

Share your story!
Publicatie

⋆ 15 juni 2011 ∘ on-line

Share your story! was een bijdrage van Constantlid
An Mertens aan Verz!n (jaargang 6,3), een trimestrieel
tijdschrift voor schrijﬂiefhebbers. Het artikel gaf aan
waarom het voor amateurs zo interessant is om hun werk
uit te geven onder een vrije licentie, en welke licentie ze
dan best kiezen.
Driehoek van het auteursschap, Auteursrecht, Lenige literacy
Adashboard (for fiction)

By Data We Mean
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Interactieve publicatie

⋆ 1 december ∘ on-line

Tijdens Verbinding/Jonctions 13 presenteerden Donatella
Portoghese, Nicolas Malevé, Stephanie Villayphiou, Alex
Leray en Gijs de Heij in Variable de e-publicatie By Data
We Mean, een online uitgave van teksten, beelden en
beschouwingen die werden gegenereerd tijdens de vorige
editie van Verbindingen/Jonctions 12.
In deze publicatie zijn de teksten opgenomen die werden
geschreven voor lezingen en presentaties tijdens V/J12.
De publicatie is een experiment met het potentieel van
teksten die onder een vrije licentie worden gepubliceerd.
Wat gebeurt er wanneer twee teksten, die op het eerste
gezicht erg verschillend zijn, maar tijdens een tweede lezing een reeks gemeenschappelijke elementen vertonen,
worden samengebracht en gemixt, en een heel verschillende vorm en betekenis krijgen? Is niet elke tekst ambigue en open voor interpretatie? En hoe kan de grijze
literatuur die tekstproductie omringt, het leesproces beïnvloeden en decoderen?
http://vj12.constantvzw.org
Driehoek van het auteursschap

Verbindingen/Jonctions

54

Lichamen doen ertoe
Lichamen, zij het menselijke lichamen,
fysieke voorwerpen, software-pakketten,…
zijn niet neutraal. Ze verdienen het om bewust te worden gekozen, geconstrueerd,
gewijzigd, gehanteerd. In Constants werk
wordt nauwkeurig beleefd en geregistreerd
hoe elk van de lichamen de andere aanwezige lichamen beïnvloedt, en met extensie het hele artistieke proces. Het is
een visceraal gebeuren: elk lichaam staat
midden in het proces met al zijn doorleefde verhalen, zijn schrammen en littekens, zijn unieke maten en gewichten
en de onhandigheden waarmee het wordt
gehanteerd.
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Publieke momenten ! Co LAPse KoDe
Lichamen doen ertoe, Lichaam en software, Fictie als werktuig, Performance, Langzame praktijken, Observatie

Adashboard (for fiction)

@ Festival Le Souffle de l’Equinoxe
Performance

⋆ 19 en 20 maart ∘ CRR, Poitiers, Frankrijk

Het collectief van !CoLAPseKoDe stelde hun nieuwste
creatie voor tijdens het festival voor hedendaagse creaties
Le Souﬄe de l’Equinoxe in Poitiers, Frankrijk. Het festival bracht 50 werken bijeen rond het thema van nieuwe
media & publieksparticipatie in de performance kunst. In
samenwerking met Mangrove-Tentactile en De Pianofabriek KWP.

@ Marginalia+Lab
Residentie

⋆ 1 juni tot 15 juli ∘ Marginalia+Lab, Belo Horizonte

Het project !Co LAPse KoDe werd geselecteerd uit 97
aanvragen van 27 verschillende landen om deel te nemen
aan het internationale residentieprogramma van Marginalia+Lab, een ruimte voor creatie en research rond kunst
en technologie in Belo Horizonte, Brazilië.
Tijdens de residentie zette de groep het onderzoek verder
rond de vrije motion tracking software OBJSCRS. Hiermee componeren ze partituren voor mensen, voorwerpen
en een bewakingscamera. Real-time beeld en geluid worden via gevoelige zones op de scène getriggerd. De groep
wil hiermee een repressieve tool (de bewakingscamera)
transformeren tot gereedschap voor expressie en ontmoeting. In Belo Horizonte experimenteerden ze via
workshops met de software en spelvormen, in gezelschap
van lokale kunstenaars (programmeurs, muzikanten,
dansers, e.a.). De resultaten van het onderzoek werden
getoond tijdens een performance/installatie aan het einde
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van de residentie. In samenwerking met Mangrove-Tentactile, met de steun van de Vlaamse GemeenschapsCommissie.

@ De Pianofabriek
Residentie

⋆ 6 tot 12 juni ∘ De Pianofabriek KWP, Brussel

!CoLAPseKoDe zette het onderzoek in De Pianofabriek
verder. Simon Yuill, Lot Jansen en An Mertens werkten
met beelden van een van de bewakingscamera’s van de
residentie. Ze wisselden scores en code uit met het team
in Marginalia+Lab in Brazilië, Dorothé Depeauw & Pierre
Marchand. In samenwerking met Mangrove-Tentactile
en De Pianofabriek KWP, met de steun van de Vlaamse
GemeenschapsCommissie.

@ CCA: Objecten als woordcontainers
Residentie

⋆ 25 augustus ∘ CCA, Glasgow, Schotland

Kunstenaar Kirsty Stansﬁeld en verteller An Mertens
sloten hun residentie in het CCA af met een workshop
voor kunstenaars en performers, waarin zij de resultaten
van hun onderzoek met hen deelden.
In het kader van het CCA-programma Creative Lab exploreerden Kirsty en An drie weken lang de mogelijkheden van stem als voorwerp en voorwerp als stem. De
motion tracking software objscrs trad op als mediator
in de ontwikkeling van concepten, methodes en spelpartituren waarin objecten, performers, code en woorden gelijkwaardige spelers zijn. Op de boekenplank lagen enkele werken die de Actor Network Theory van
Bruno Latour & John Law belichten. Met de steun van
de Vlaamse GemeenschapsCommissie.

Tying the story to data
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Publicatie

⋆ 1 december

In de zomer van 2010 kreeg kunstenaar en onderzoeker Evan Roth een opdracht van Constant om een
werk naar keuze te ontwikkelen. Hij zet de prijsvraag
GML-Recorder Challenge, waarin hij deelnemers uitnodigde een ontwerp te maken voor een instrument dat de
bewegingen van een graﬃti-writers in zijn of haar natuurlijke omgeving registreert.
In een periode van anderhalf jaar hadden drie interviews
met hem plaats in Brussel en Parijs. Themas zoals de collaboratieve krachten van de GML-standaard en de granulariteit van een beweging kwamen aan bod alsook de
kruispunten tussen hacker -en graﬃti cultuur.
http://blogs.lgru.net/ft/wp-content/uploads/challenge.pdf

Plankton Bar #39 & Softwearables
Presentatie

⋆ 1 april ∘ Bains::Connective @ Ten Weyngaert

In maart en april 2011 was Constantlid Wendy Van
Wynsberghe in residentie bij Bains::Connective. Voor
het eerste publieke moment van deze residentie, Plankton
Bar #39 presenteerde ze haar werk.
Je kon vier draagbare modules voor sociale interactie uitproberen als deel van haar Softwearables traject. Ter
plaatse kon je bijdragen aan de instructies voor het gebruik van deze modules. Ook Liz Kueneke presenteerde
haar participatieve cartograﬁepraktijk.
Lichamen doen ertoe, Driehoek van het auteursschap

Capacitor

GenderArtNet @ Cuerpo Impropio
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Presentatie

⋆ 3 november ∘

Universidad Internacional de Andalucía, Spanje

Maria PtqK en Nicolas Malevé gaven een presentatie van
het GenderArtNet project tijdens het seminarie Cuerpo
Impropio, guía de modelos somapolíticos y de sus posibles usos desviados.
Tijdens het driedaagse seminarie zochten Beatriz Preciado en de sprekers naar mogelijke antwoorden op de
vraag: wat zijn sociale, economische en politieke voorwaarden om organen uit te kunnen vinden en lichaamssappen te laten circuleren? Het seminarie werd georganiseerd door UNIA Arte y Pensamiento.
Lichamen doen ertoe, Counter cartografieën, Queer technology,
Queer, Feminism, Lenige literacy

Gender Art Net

Scores and Constraints
Presentatie

⋆ 17 december ∘ Les Brigittines, Brussel

An Mertens formuleerde een statement over het werken
met scores tijdens het 7de Salon van Sarma. Veel performance kunstenaars werken met scores of eigenhandig
opgelegde ‘beperkingen’. Maar wat doen die scores en
beperkingen precies? Hoe werken ze en welk eﬀect
hebben ze op de organisatie van een werkproces of een
performance-omgeving? En nog breder, wat kunnen ze
betekenen voor het hedendaagse artistieke landschap?
Verschillende kunstenaars gingen een dialoog aan rond
deze vragen.
http://www.sarma.be
Lichamen doen ertoe, Notatie, Performance, Score, Lenige literacy
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Overkoepelende projecten

Overkoepelende projecten
Alfabetische lijst van de overkoepelende projecten met een algemene beschrijving en de link naar gerelateerde websites waar
documentatie, handleidingen en broncodes te vinden zijn.

Active Archives
Onderzoek en ontwikkeling van vrije software voor on-line archieven in
samenwerking met culturele instellingen.
Active Archives is een project dat vertrekt vanuit het idee dat een (digitaal) archief geen eindstation hoeft te zijn voor stoﬃge documenten,
maar uitnodigt tot herinterpretatie en hergebruik.
Archieven zijn rijk aan materiaal, kennen vaak heel diverse archiveringstechnieken, speciﬁeke eigenheden, maar ook problemen die ze delen
met andere archiefplekken, zoals bijvoorbeeld: hoe bepaal je tot welk
genre iets behoort? Of wie de auteur en de medewerkers zijn? Zijn
medewerkers ook auteurs of zijn ze eerder acteurs? Wie heeft welke
rol?
Constant heeft een lange geschiedenis in de praktijk van en de reﬂectie
op het geheugen, vergeten, bewaren en ontsluiten. De huidige uitdaging ligt in de koppeling van digitale archieven naar open standaarden
enerzijds en de omgang met indexeringssystemen van web 2.0 anderzijds, waarbij privacy bewaren een prioriteit is, maar ‘niet indexeren’ geen
optie is.
Active Archives combineert hiervoor onderzoek en ontwikkeling van
vrije software in samenwerking met culturele instellingen, festivals, projecten.
http://www.activearchives.org

Adashboard (for fiction)
Adashboard (for ﬁction) voert onderzoek naar ﬁctie in technologie en
technologie in ﬁctie. De werkgroep is een samenvloeiing van Stitch &
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Split en het onderzoek dat An Mertens voerde in het kader van haar
Trajectsubsidie (VGC, 2007). Adashboard buigt zich over het bevrijdende potentieel dat ligt in speculatieve ﬁctie en science-ﬁction enerzijds en de verschillende manieren waarop ﬁctie en verteltechnieken kunnen bestaan d.m.v. technologie. In 2011 ging veel aandacht naar het
transdisciplinaire onderzoek !CoLAPseKoDe in samenwerking met Mangrove-Tentactile, naar de gedistribueerde roman CIAO/Tot Later en naar
de uitwerking van het collaboratieve science-ﬁctionverhaal Futureblogs.
Het onderzoek van !CoLAPseKoDe en het project CIAO/Tot Later werden gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
http://www.adashboard.org/

Capacitor
Capacitor biedt een online plaats om te reﬂecteren over Open Hardware,
textiel, elektronica, licenties en documentatie. De blog gaat een stap
verder dan de concrete Ellentriek workshops en ontmoetingen. Allerhande lezingen en projecten worden er gedocumenteerd. Werkprcessen
en methodieken worden blootgelegd.
http://capacitor.constantvzw.org

Constant Variable
Constant Variable is de naam van het Free Libre Open Source Software
Arts Lab dat Constant tussen 2011 en 2014 runt in het herenhuis aan de
Gallaitstraat 80 in Schaarbeek met de steun van de Vlaamse GemeenschapsCommissie.
http://variable.constantvzw.org/

Ellentriek
Een creatieproject rond de relatie tussen kunst en elektriciteit, in samenwerking met de Pianofabriek en Ladda.
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Ellentriek is een belangrijk onderdeel van huis-tuin- en keukentoestellen, muziekinstrumenten, kunst, … You name it en er zitten
draden, weerstanden, potmeters, batterijen in of op of rond. Het internet loopt over van de Do it Yourself tips & tricks om van bvb. een
oude elektrische tandenborstel een helikopter te maken, oud speelgoed
om te bouwen tot een synthesizer, mini-robots te maken, … Kunstenaars
bouwen panelen zodat een publiek een kunstwerk kan bedienen. Elektriciens werken niet alleen meer aan de ‘plongs’ maar ook aan decors en
installaties voor theaters, musea en kunstenaars…
In workshops onder leiding van kunstenaars en elentriekers werken
makers aan eigen elektronische bouwsels en ontrafelen de geheimen
van oooohm.
http://www.ellentriek.net

GenderArtNet
GenderArtNet is een experimenteel mapping project dat een verbinding maakt tussen kunstenaars, artistieke praktijken, projecten en organisaties die de relatie onderzoeken tussen gender, etniciteit, afkomst,
klasse en sexualiteit in het Europa van nu.
http://www.genderartnet.eu

LABtoLAB
Constant maakte deel uit van LABtoLAB, een Europees netwerk van
medialabs dat een platform creëerde voor het delen van ervaringen en
praktijken, onderzoek van speciﬁeke cases; onderzoek van de rol van
het lab als een ruimte voor samenwerkingsgerichte leerpraktijken en
kennisuitwisseling enonderzoek naar mogelijkheden van levenslang
leren in de context van een lab.
Van 2009 tot 2011 vonden ontmoetingen, workshops en seminaries
plaats in Budapest, Madrid, Brussel en Nantes. Elke ontmoeting was
een opening naar een breder netwerk van labs en individuele kunstenaars, binnen en ook buiten Europa. Onze partners waren Medialab
Prado Madrid, Kitchen Budapest en Crealab / PING, Nantes.
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De samenwerking werd geﬁnancierd als onderdeel van het Grundtvig-programma, en onderzocht het begrip ‘informeel leren’. Wat kunnen wij als
op genetwerkte organisaties met een gedeelde interesse in technologie,
open source, kunst en maatschappij, van elkaar leren? Hoe kan onze
dagelijkse praktijk bijdragen aan ‘informele kennisoverdracht’?
http://www.labtolab.org

Libre Graphics Research Unit
De Libre Graphics Research Unit (LGRU) ontstond uit een gedeelde behoefte naar reﬂectie op en ontwikkeling van digitale gereedschappen
voor ontwerpers en kunstenaars. Dit tweejarige project is een samenwerking tussen vier medialabs: Medialab Prado (Madrid, ES), WORM
(Rotterdam, NL) en Piksel (Bergen, NO), aangevuld met een zestal gespecialiseerde organisaties. De activiteiten zijn georganiseerd rond vier
hoofdaspecten van de hedendaagse digitale praktijk: Networked Practice, Piksels and Lines, Abstracting Craft en Co-position. Op het programma staan vijf researchmeetings, vier onderzoeksopdrachten, een
grootschalige conferentie, een intensieve workshop en een online reader.
Constant is als hoofdaanvrager verantwoordelijk voor de inhoudelijke
en praktische coördinatie van de Unit en ontwikkelt daarnaast speciﬁeke
onderzoeksprojecten.
http://www.lgru.net

Open source publishing
OSP neemt opdrachten aan waarbij inhoud, vorm en productieproces
een betekenisvolle relatie (kunnen) aangaan en genereert op eigen initiatief projecten op het snijvlak van taal, design en code.
OSP startte als een experiment om te onderzoeken of open source software voor graﬁsch ontwerp kon worden ingezet om professionele opdrachten uit te voeren. Een dergelijk experiment was noodzakelijk omdat we ons zorgen maakten over de vernauwing van de gereedschappen die door het monopolie van Adobe-software was ontstaan. In 2011
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groeide OSP uit tot een onafhankelijke onderzoeksgroep die experimenteert, teksten en software schrijft, performances ontwikkelt, lettertypes ontwerpt en workshops geeft.
http://ospublish.constantvzw.org

Open source video
Collectief laboratorium voor het produceren en distribueren van video
met open source software. Meetings worden elke zes weken georganiseerd voor iedereen die is geïnteresseerd in werken met Open Source
Video tools. Tijdens de ontmoetingen organiseren we ook de volgende.
http://osvideo.constantvzw.org

Routes + Routines
Routes + Routines is een serie performatieve stadsbezoeken en verrassingswandelingen die ons meenemen naar onverwachte hoeken van
de stad Brussel. Al wandelend testen we verschillende methodes om
dagelijkse routines om te leiden waardoor onze ervaring van gewone
plaatsen verandert. Door vreemd terrein te betreden en wrijvingen te
creëren met wat we gewend zijn kijken deze wandelingen naar ritmes,
patronen, bewegingen, omstandigheden en situaties waaruit onze zogenaamde ‘normale’ wereld bestaat.
In een informationistische wereldvisie wordt alles geïnterpreteerd als
programmeerbaar, en de stad is daar geen uitzondering op. Routes
+ Routines stelt een vergelijking voor tussen romantische noties van
stedelijkheid waarbij de individuele ervaring startpunt is voor een subjectieve interpretatie van een lokatie, en de binaire structuur van de
computer, waarbij alle informatie te herleiden is tot tegenstellingen, tot
enen en nullen.
Kunnen steden, sociale groepen en identiteiten simpelweg gezien worden als herprogrammeerbare entiteiten, en kan de stad wel benaderd
worden als hardware waarop programma’s van economische, sociale
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of politieke aard draaien die de gedragingen, bewegingen, gewenningen, interacties en relaties van stedelingen sturen en bepalen? Dan vragen we ons af hoe deze veronderstelde programmeerbaarheid ingezet
kan worden om stedelijke machtsverhoudingen, de dominantie van het
kapitaal, raciale ongelijkheid, normaliteit, etnische worteling en eigendomsrechten te hermodeleren. Hoe kunnen stedelijke programma’s die
geﬁxeerd en onbeweeglijk lijken worden omgeleid, geherprogrammeerd
en gehacked?

Samedies: Vrouwen & vrije software
De serie Vrouwen en Vrije Software brengt elke zes weken op een zaterdag een diverse groep vrouwen samen die samen willen leren over het
leven en werken met vrije software. De workshops bevorderen het collectief ontwikkelen van kennis van systemen, servers en service in de
context van sociaal politieke onderwerpen omtrent technologie.
http://samedi.collectifs.net

Schaarbeekse Taal / Langue Schaerbeekoise
Het project De Schaarbeekse Taal verzamelt woorden die door verschillende bevolkingsgroepen rond de Berenkuil worden gebruikt. Het doel
van het project is om de sociale cohesie tussen de verschillende gemeenschappen te bevorderen door de rijkdom te weerspiegelen van de talen
die worden gesproken rondom de Berenkuil.
Naast Frans, de gemeenschappelijke noemer, voegen het Arabisch,
Turks, Berbers, Nederlands, Brussels Swahili, Spaans, Pools en veel andere talen hun smaken toe aan de taal die je hier op straat hoort. Het
woordenboek van de Schaarbeekse Taal absorbeert die invloeden. Het
is veranderlijk, buigbaar en organisch. De Schaarbeekse Taal is een
project van Constant, in het kader van het wijkcontract Navez-Portaels.
Het project speelt zich af op en rond het Verboeckhovenplein, aka de
Berenkuil, tussen 2009 en 2012.
In 2010 en 2011 organiseerde Constant thema-ontmoetingen tussen bewoners van de wijk, met de bedoeling om bijzondere woorden te registreren. Die woorden worden toegevoegd aan het geluidswoordenboek.
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Op elke ontmoeting volgt een radio-uitzending rond het thema, uitgezonden door Radio Panik, op 105.4 FM. In de loop van 2011 zullen buurtbewoners, geluidskunstenaars, dichters, liedjesmakers en andere creatieve duizendpoten de woorden verwerken in artistieke werk. Iedereen
is van harte uitgenodigd om met de woorden aan de slag te gaan! Alle
werken worden getoond tijdens het slotevenement van de Schaarbeekse
Taal. Dat vindt plaats rond het Verboeckhovenplein in de lente van
2012.
http://www.deschaarbeeksetaal.be

Verbindingen/Jonctions
Verbindingen/Jonctions (VJ), het tweejaarlijkse multidisciplinaire evenement dat Constant sinds 1997 organiseert, combineert high-, low-, en
no-tech strategieën uit utopische, hedendaagse, traditionele en tribale
culturen met open standaarden, vrije licenties, feminisme en queer theorieën. Het biedt radiomakers, kunstenaars, software programeurs, academici, linux gebruikers, interface ontwerpers, urban explorers, performance-artiesten, techneuten, advocaten en anderen de kans om elkaars
praktijken te ervaren en hun activiteiten en interesses met elkaar en met
een breed publiek te delen.
http://www.vj13.constantvzw.org

Yoogle!
Yoogle! is een online spel waarin gebruikers kunnen spelen met de parameters van de Web 2.0 economie en met de rolverdeling tussen verschillende actoren die daarbij horen. Het maakt deel uit van het onderzoek van Nicolas Malevé en Michel Cleempoel naar de homogeniseringsprocessen van het web en de processen van legislatieve harmonisering
binnen de EU. Ze zien hoe die elkaar beïnvloeden en observeren ook de
politieke gevolgen van deze dynamiek.
http://www.yoogle.be
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Boeken, brochures & meubels
LIJST VERSLAG OVERNEMEN

Publicaties on-line
Constant server
De sites, weblogs, databases, wiki’s en chatboxen die op Constants servers te vinden zijn, waren ook in 2011 onze voornaamste
werkruimtes. De website www.constantvzw.org fungeert hiervoor als
de portaalsite. Op de 18 blogs die Constant host, werden in 2011 in totaal 1839 berichten geschreven.
Gedurende het jaar werden er op constantvzw.org 327 artikels
geschreven. Op GenderArtNet Cluj werden 97 artikels geschreven in
een workshop.
Met een gemiddeld bezoekersaantal van 5117 bezoekers per dag, verwelkomde Constantvzw.org in de periode tussen april 2011 en februari
2012 1.714.006 bezoekers met een uniek IP adres.
Deze online activiteiten lopen parallel met werk op andere platforms/servers zoals activearchive.org, lgru.net of schaerbeeksetaal,
virtuele ruimtes waar we minder cijfers voor hebben.
Opmerkelijk is ook het publiek schrijven en releasen van code. De git
repository van OpenSource Publishing host meer dan for which we have
less statistics.
Also very remarkable is the activity in releasing and editing publicly
code. The git repository of OpenSource Publishing hosts more than ﬁfty
active projects among which very large ones like Lazy Landscape. Kaleidoscope and genderartnet take advantage of the subversion architecture
installed on our servers to release periodically the code of their projects.
And Constant members
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contribute to code development on other servers like Active Archive.
Therefore, it looks like the directions taken by the diﬀerent collaborators
of Constant have been the contiunuity of a very intense publishing practice combined with an engagement in coding collaborative practice as
much on our platforms than in platforms set up in other technical environments.

Weblogs
Constant publiceert haar lopend onderzoek in weblogs. Veel Constantleden hebben een weblog dat ze gebruiken als werkplaats, om
gedachten te ordenen, referenties te verzamelen, projecten te ontwikkelen. Daarnaast bieden we een platform aan makers, denkers en activisten die zich betrokken voelen bij de onderwerpen die Constant
bezighoudt, en vice versa. De auteurs die op de weblogs actief zijn,
hebben autonomie over hun eigen on-line platform maar kunnen rekenen op inhoudelijke en technische ondersteuning van Constant. Alle
posts worden ook in chronologische volgorde op de drukbezochte voorpagina van Constant aangeboden en in een RSS-feed gepubliceerd.
A selection of blogs and regular publishing platforms on Constant
servers
etraces # information
Hoe circuleert informatie die we vinden via zoekmachines, wat gebeurt
er met de data die we invoeren in sociale netwerksites, medische databanken, nieuwssites, forums en chatplatformen die we gebruiken? Hoe
werkt de markt voor elektronische proﬁelen? Michel Cleempoel ﬁltert
en onderzoekt de dagelijkse stroom van informatie over deze onderwerpen.
http://www.etraces.constantvzw.org
Ellentriek
Dit blog is bedoeld om informatie te verzamelen en uit te wisselen, tips
en tricks rond kunst en ellentriek.
http://www.ellentriek.net
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Urban(e)(istiques) Anomalie(ën)(s) Bru(x)(ss)el(le)(s)
Peter Westenbergs verzameling uitzonderlijke straatbeelden in de Brusselse openbare ruimte.
http://westenberg.constantvzw.org
Open Source Video
Onderzoeksblog van het Open Source Video project. Hier worden software tests, teksten en links gepubliceerd.
http://osvideo.constantvzw.org
Open Source Publishing
Open source design tools for designers: dit drukbezochte weblog biedt
een levendige mix van reﬂectie, productie en praktische experimenten
van de werkgroep OSP.
http://ospublish.constantvzw.org
Adashboard.org
Experimenten in digitale narrativiteit.
http://www.adashboard.org
Champagne!
DJ Nurse’s avonturen in geluid en beeld.
http://champagne.constantvzw.org
Capacitor
Een blog met onderzoek, tips en tricks over open hardware, het openmaken van machines, bouwen van scratch, prototypes met open platformen. Op Capacitor komt het Softwearables onderzoekstraject van
Wendy Van Wynsberghe aan bod.
http://www.capacitor.constantvzw.org
Primitives
Een blog van Antje Van Wichelen over onderzoek naar primitives en
animatieﬁlm, in het kader van haar VGC-traject 2010-11.
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http://www.primitives.constantvzw.org
Future Tools
Future Tools grew out of our long interest in the relation between
tools and practice. It follows from work with design collective OSP,
women-and-free-software group Les Samedies and a winter semester
spent with students at the Merz Akademie in Stuttgart. The blog runs
parallel to activities at the Libre Graphics Research Unit that are developed in collaboration with Medialab Prado, WORM, Piksel and others.
Part research diary, part project journal this blog documents our
(thought) experiments and discoveries along the way; an attempt at providing a personal perspective on a collective adventure.
http://blogs.lgru.net/ft/

Repositories
Constant Verlag: http://www.constantvzw.org/verlag (127 teksten)
Video: http://video.constantvzw.org (Meer dan 100 video-opnamen van
V/J13, artistieke videoprodukties, registraties workshops)
Geluid: http://sound.constantvzw.org (Meer dan 150 geluidsregistraties,
interviews, geluidswerken)
Afbeeldingen: http://gallery.constantvzw.org (14758 fotos, documentatie
activiteiten Constant)
Lettertypes: http://ospublish.constantvzw.org/foundry (15 fonts)
Code: http://git.constantvzw.org (broncode van 50 projecten)

Constant in de pers
Rencontres LABtoLAB, art & informatique
Interview van Nicolas Malevé over LABtoLAB, Radio Panik, Good Morning Stallman, 24/01/2011
#MCD 62 Media labs in Europe
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Een artikel over Constant in MCD, 11/03/2011
Lach, u bent toch in beeld
artikel in De Morgen donderdag 7 april, 2011 door Rick Van Pluymbroeck
Yoogle!, un Serious Games sur vos traces web 2.0

http://www.seriousgame.be/2011/06/yoogle-un-serious-games-sur-vos-traces-web-2-0/
Een review van Yoogle! op Seriousgame.be, door Yasmine Kasbi
22/06/2011
Internet menace-t-il nos vies?
Een artikel in Le Soir, 25/08/2011, door Olivier Mouton
De Berenkuil, een Brussels Babylon
Een artikel in Brussel Deze Week, 08/09/2011, door Steven Van Garsse
Des cris à la Cage aux ours
Een artikel in Le Soir 10/09/2011
Dossier multimédia Nos voisins, les Labs
Een artikel in Le Soir, 05/11/2011, door Rafal Naczyk
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Deelnemers
who did we invite, who worked in the studios, who participated ?
(Routines de Rencontres:)
Dominique Laure, Bassirou Ngom, Awa Mbengue, Jean, Lobatt, Balla
Thiam, Mohammed Sall, Mamadou Diol, Angelina Nwachukwu, El Hadji
Kandè Sagna, Ndiaga Sylla, Abdou Racine Gaye, Mathieu Cupillard, Ekoué Edgar Afoutou, Adama Diaby
VJ13:
Ana Carvalho (Porto) , Ricardo Lafuente (Porto) , Centre for Internet and
Society (Bangalore, India) , Gerard-Jan Claes (Brussels) , Michel Cleempoel (Brussels) , Pauline David (Brussels) , De Geslepen Potloden (Brussels) , Helena Gough (Berlin) , Erik Hjalmar Josefsson , John Haltiwanger
(Amsterdam) , Joris van Hoboken (Amsterdam) , Myriam Van Imschoot
(Brussels) , Catherine Lenoble (Nantes) , Alex Leray (Brussels) , Laura
Macchini (Rotterdam) , Pierre Marchand (Brussels) , Stefan Marsiske
(Budapest) , Sónia Matos (Edingburgh) , Ivan Monroy Lopez (Mexico
City) , Momo1030 (Vienna) , Yves Poliart (Bruxelles) , Renovas (Brussels)
, Olivia Rochette (Brussels) , Evan Roth (Paris) , Laia Sadurní (Brussels)
, Jason Scott (New York) , Karin Spaink (Amsterdam), Nathaniel Stern
(Milwaukee) , Wendy Tai (Hong Kong) , Muharrem Yildirim (Phoenix) ,
Stéphanie Villayphiou (Bruxelles) , Zumba asbl (Paula Bouﬃoux) (Brussels) , Angry Women:
(Anne Laforet, Annie Abrahams, Antye Greie, Bérénice Belpaire, Hedva
Eltanani, Hortense Gauthier, Ienke Kastelein, Jule Chateauvert, Laurence
Moletta, Laurie Bellanca, Lucille Calmel, Martina Ruhsam, Olga P Massanet, Pascale Barret, Simona Polvani)

Partnerorganisaties
OVERNEMEN VERSLAG
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Advies
Constant gaf in 2011 op uitnodiging van de volgende organisaties advies
Amazone, Brussel
Arteleku, San Sebastian (Spanje)
Ateliers Architecture Autogérée, Parijs (Frankrijk)
Digitaal Platform
Media and Design Academy (KHLim), Genk
Piet Zwart Instituut, Rotterdam (Nederland)
ISEA
BAM, Gent
SARMA, Brussel
Sophia, Brussel

Koepelorganisaties
Constant is lid van de volgende koepelorganisaties :
Old Boys Network - internationaal netwerk rond cyberfeminisme (OBN)
The Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII)
Sophia - Belgisch coördinatienetwerk voor vrouwenstudies
Free Software Foundation (FSF)
Kunstenwerkplaats.be
Verenigde Organisaties Beeld Kunst (VOBK)
Brussels Kunsten Overleg (BKO)
The Association Electronique Libre (AEL)
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Raad van Bestuur
Françoise Deville, Brussel (RenovaS, Brussel)
Jacques Zenner, Brussel (Bestuurder van maatschappijen)
Liesbeth Huybrechts, Hasselt (onderzoekster Sint Lucas)
Severine Dussolier, Brussel (Juriste, CRID, Namur)
Yves Poliart, Brussel (Muziekprogrammeur)

Leden
Pierre De Jaeger, Brussel (radiomaker, Radio Panik)
Harrisson, Brussel (graﬁsch ontwerper, docent)
Michel Cleempoel, Brussel (beeldend kunstenaar, vakhoofd Arts Numerique EPSAV Mons)
Kris Rutten, Gent (assistent bij de Vakgroep Onderwijskunde van Ugent,
Gent)
Pierre Huyghebaert, Brussel (typograaf, cartograaf)
Laurence Rassel, Barcelona (Directrice Fundacio Antoni Tapies)
Denis Devos, Brussel (IT activist, domainepublic.net)
Ronald Soetaert, Gent (Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte, Onderwijskunde Ugent, Gent)
Isabelle Doucet, Manchester (Urbaniste, chair Manchester School of Architecture)

Kernleden
Nicolas Malevé
Programmeur, data-activist
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Nicolas Malevé is a data activist developing multimedia projects and
web applications for and with cultural organisations. His current research work is focused on cartography, information structures, metadata
and the means to understand them. He lives and works in Barcelona
and Brussels.

An Mertens
Schrijver, verteller
An Mertens studeerde Romaanse Talen met een focus op de Latijns-Amerikaanse taal en cultuur. Ze werkte in binnen- en buitenland
als editor en communicatieverantwoordelijke, o.a. voor Aladdin Books,
Bruxelles/Brussel 2000 en de Zinneke Parade. Sinds 2006 is ze actief als
kunstenaar en schrijver en lid van Constant, een vereniging voor kunst
en media in Brussel met een focus op vrije software, feminisme en open
cultuur. In haar werk experimenteert ze met het schrijven en vertellen
van verhalen, op het web, in publicaties of als performance. In elk verhaal zoekt ze een combinatie van vorm, inhoud en materie met een focus
op een of meerdere aspecten uit de literaire traditie, bijv. lineariteit in de
fragmentaire realiteit van het web, de rijkdom en grenzen van het collectief auteurschap, spelen met tijd en plaats via programmeertalen.
Ze ontwikkelde projecten i.s.m. Shift Space, Bolwerk, Bronks Jeugdtheater, KHLIM Media & Design Genk, VGC Trajectsubsidie, BNA-BBOT,
Bibliotheek Sans-Souci Elsene, Mangrove-Tentactile, KWP De Pianofabriek. Ze publiceerde enkele kortverhalen en schreef een eerste roman.

Femke Snelting
Ontwerper, beeldend kunstenaar
Femke Snelting is graﬁsch ontwerper en kunstenaar die vooral op het
internet 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 (representatie
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van) vrouwelijke identiteit, kritische weerstand en narratieve archivering. 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 Maastricht, Konstfack Stockholm.

Wendy Van Wynsberghe
Geluidsartiest
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 Muziekacademie 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.

Peter Westenberg
Beeldend Kunstenaar
Peter Westenberg is beeldend kunstenaar en ﬁlmmaker, in zijn werk
houdt hij zich bezig met openbare ruimte en sociale, stedelijke en
virtuele netwerken. Zijn werk omvat de curatie van tentoonstellingen, freelance schrijf en redactiewerk en het organiseren van participatieve artistieke projecten. Hij woont en werkt sinds 2005 in Brussel en
is sindsdien betrokken bij Constant.
Werk werd vertoond op festivals en tentoonstellingen in binnen en
buitenland: o.a International Film Festival Rotterdam, Z33 Hasselt, Centrum voor hedendaagse kunst Witte de With, Nederlands Film Festival
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Utrecht, VideoEx Zurich, Portobello London, Argos, Impakt Utrecht.
Hij voerde openbare ruimte projecten uit in opdracht van o.a: Stroom
Den Haag, Gemeente Delft, IFFR, Brussels Hoofdstedelijk gewest, Eeland
Genk, Bronks Jeugdtheater Brussel, gemeentes Utrecht, Vlaardingen,
Rotterdam, Dordrecht.
Gastdocentenschappen omvatten werk voor onder andere: Piet Zwart
Instituut, Postgraduate Institute for Fine Arts in Rotterdam, Kunstuniversität Linz, ARTEZ Arnhem, Ugent, KHLIM Media & Design Genk,
Goldsmith London.

Coördinatie
Donatella Portoghese
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Colofon
Constant wordt ondersteund door:
De Vlaamse Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel
De Vlaamse GemeenschapsCommissie
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Gemeente Sint-Gillis
Gemeente Schaarbeek
Wijcontract Navez-Portaels
Fonds Sociale Maribel
Grundtvig, Een Leven Lang Leren programma van de Europese Commissie
European Commission Education and Culture DG Culture programme
Maribel
Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
Bij de totstandkoming van dit verslag werd enkel gebruik gemaakt van
Vrije software (Open Oﬃce, Gimp, ConTeXt).
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