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Annemie Maes
Na haar studies vrije grafiek en experimentele mediakunst aan St.Lukas Brussel enga-

Annemie Maes, media artist and activist, holds a masters degree in fine arts and cul-

geert Annemie Maes zich in de culturele sector.Van ’79 tot ’84 is ze actief als commu-

tural studies. She is founder of [so-on], a group of artists working with image, sound

nicatieverantwoordelijke en grafisch vormgever bij de opstartende Ancienne Belgique.

and technology. In their artprojects they research the transversal field of installations,

Via muziek en theater ontwikkellen haar interesses zich richting film en performing arts.

performances and audio-visual compositions. Most of the projects are linked to the

Ze is medeoprichter (’85) van het filmproductiehuis Pix & Motion, gespecialiseerd in

problematization of new art in the publicspace, from a socio-cultural background. The

experimentele animatiefilm en kortfilms, en ontplooit er haar artistieke kwaliteiten als

focus is to identify innovation and change while developing artistic projects, and re-

realisator. Als mentor/producer voor jonge realisators werkt ze er een sterk interna-

search new aesthetical presentation techniques.

tionaal coproductienetwerk uit.

Annemie Maes is co-founder of OKNO, an artist-run organisation working with art &
technology, and is responsible for okno’s day-to-day management.

Vanaf 2001 focust ze zich op de ontwikkeling van eigen artistiek werk binnen de media
kunsten, en op de professionalisering van het kunstenaarsinitiatief LookingGlass, waar-

In her personal artistic research she focuses on the behavior of language in its many

van ze (1997) oprichter en drijvende kracht is.

appearances: textual, sonic and visual, as well as gestural or body language. How do

Aan de VUB haalt ze een MA in cultuurwetenschappen (foto/film) met een specialisatie

these disparate elements relate to each other and how do they organize within a sys-

in cultuurmanagement en promoveert op een researchproject naar de productie-, pre-

tem, which includes human and computer as a sender and a receiver [and vice versa]?

sentatie- en perceptie van collaboratieve mediawerken.

Her artistic research and cultural activism projects are publicly presented as the on-

Eind 2004 richt LookingGlass samen met Code31 en mxhz.org de koepelorganisatie

going project ‘politics of change’ - Daad (Do and act Differently), with a focus on the

OKNO op: een Vlaams centrum voor kunst en mediatechnologie.

topics womenempowerment, ecology and public space.
DaaD is about a bottom up approach for designing human environments that have the

In 2005 wordt SO-ON opgericht: een wisselende groep kunstenaars die werken met

stability and diversity of natural ecosystems. Integration of renewable energy systems,

klank, beeld en technologie, met een onderzoeksdomein dat focust op het transversale

energy efficiency, food/gardening systems, natural building, rainwater harvesting and

veld van kunst en maatschappij.Lange traject thema’s zijn bvb. onderzoek naar artificiële

urban planning along with the economic, political and social policies that make sustain-

en natuurlijke netwerken en naar ecologische benaderingen binnen de mediakunst. De

able living possible and practical.

projecten worden niet enkel researchmatig uitgewerkt, maar via hands on workshops

How can thse ecosystems be generated, controlled, enhanced or imagined in artworks?

en collaboratieve kunstcreaties getoetst aan de realiteit. Er gaat een speciale aan-

Is our environment programmable? How does the fusion of natural and artificial matter

dacht naar vernieuwende presentatietechnieken, onsite én online,

produce new organisms, new environments, new natures? How does technology ani-

waarbinnen de in-

ternationale netwerking vanzelfsprekend een grote rol speelt.

mate nature and space, and how do users and programs animate matter?

In haar eigen kunstprojecten onderzoekt Annemie Maes o.a. de gedragingen van ‘taal’ in
genetwerkte omgevingen. Linguistieke, klankmatige, visuele en fysieke aspecten van taal

www.so-on.be

worden op hun relatie tot mekaar onderzocht, evenals de manier hoe deze aspecten

www.thoughtsandtalks.so-on.be

zich (zelf )organiseren binnen een systeem waarin mens en computer functioneren als
zender en ontvanger en vice versa.

•

hogeschool st.Lukas Brussels (fine arts)

Aandacht voor ‘gender’-benaderingen binnen de kunst is een belangrijk punt. Hoe gaan

•

Vrije Universiteit Brussels (cultural studies)

vrouwelijke kunstenaars om met nieuwe, technologische media? Kan men spreken van

•

Ancienne Belgique (communication art centre Brussels)

een specifieke vrouwelijke ‘vertaling’ op dit gebied?

•

Pix & Motion (producer and director filmproduction company)

Sinds een jaar gaat haar aandacht gericht uit naar sociaal-artistiek onderzoek van

•

Looking Glass (founder of Brussels alternative art gallery)

communities die door hun specifiek model en uitzonderlijke filosofie duurzame veran-

•

SO-ON (founder of multimedia artist collective)

deringen bewerkstelligen in de maatschappij.

•

OKNO (co-founder of artist-run organisation for art and technology)
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INSTALLATIONS

politics of change
[2008 - ...]

Politics of change is een project dat artistieke research doet naar communities

De muurkrant en de films en interviews geven een duidelijk beeld van nieuwe community

die op hun eigen innoverende manier een duurzame verandering bijdragen aan onze

modellen die door hun programma de basisstenen vormen voor een duurzamer en hori-

maatschappij. Het documenteert op extensieve wijze de innovatieve werking van deze

zontaal genetwerkte samenleving.

communities aan de hand van films, foto’s en interviews, en mapt en archiveert deze
informatie binnen kunstcontext in een installatie-in-progress.

Het grootste deel van de mapping wordt benaderd vanuit het standpunt van de vrouwen die lesgeven of werken op Barefoot College, of er deel uitmaken van de staff. Het

Het resultaat is een collaboratief werk waaraan kunstenaars en medewerkers van alle

beeldmateriaal laat zien hoe positieve veranderingen zich voltrekken in het dagelijkse

partijen als gelijkgestemden samenwerken. Vertrekkend vanuit een breed artistiek en

leven van de vrouwen en hoe de vrouwen zelf deze verandering gaan organiseren en

theoretisch veld worden nieuwe en duurzame relaties onderzocht tussen mensen, hun

structureren.

omgeving en technologie. Het project richt zich naar een participatief publiek dat aanvullende commentaar en nieuwe voorstellen tot duurzame verandering kan bijformuleren.
De focus binnen het project ligt op creatieve interventies met een transformerende
kracht. Op het tonen van processen die het mogelijk maken om te leven op een duurzamer manier, methodes die alternatieve oplossingen kunnen aanbrengen voor individuen en
voor communities, om te komen tot een evenwichtiger maatschappij.
Als kunstenaars, filmmakers en activisten die een ecologisch denken voorstaan, moeten
we het publiek debat rond economische, politieke en culturele duurzaamheid binnen een
ethisch verantwoorde maatschappij op gang brengen.
We moeten nadenken over het soort van toekomst in dewelke we willen leven en werken.
Welke leefomstandigheden, welke sociale en democratische systemen kunnen bedacht
worden buiten de gekende om? Kunnen we leren van de kracht die uitgaat van gedistribueerde collaboratie en niet-westerse perspectieven om sociale verandering te bewerkstelligen? Collaboratieve creatie, open source technologie, nadenken over interdisciplinariteit tussen verschillende domeinen, kunnen als werkmethodes ingezet worden
tot het vormen van een hechtere en meer participatorische samenleving.
“Politics of change: #1 Mahila Samiti” is een mapping van de alternatieve community Barefoot College in Rajasthan, India. Deze eerste case-study focust op women empowerment.

politics of change | mahila samiti
vooruit/gent - maart 2009

politics of change | mahila samiti
ETC [eclectic tech carnival] - Umea University, Sweden 2009

De documentaire installatie Politics of change: #1 Mahila Samiti is de eerste case study

De vrouwen leren in Barefoot College om hun dagelijkse problemen op een duurzame mani-

van een groter project. In deze fase ligt de focus op het Barefoot College, een gemeen-

er aan te pakken en te streven naar een evenwichtiger uitgebalanceerde maatschappij.

schap in het Indiase Rajasthan waar volwassen vrouwen technisch worden opgeleid tot

Omdat er in de dorpen waar de vrouwen vandaan komen vaak nog geen moderne tech-

solar engineers. Barefoot College streeft naar gelijke rechten/kansen voor vrouwen, en

nologie en energievoorzieningen zijn, leren ze zich te behelpen met duurzame bronnen

pakt dit aan via gratis onderwijs, creatie van jobs en (alternatieve) energievoorziening.

zoals wind- en zonne-energie. Zo maken ze bijvoorbeeld zelf lantaarns of kookplaten die

De campussen draaien volledig op zonne-energie en doen aan waterzuivering. De lokalen

werken op zonne-energie. Wat voor hen een pure noodzaak is, kan echter ook voor het

zijn gerealiseerd met recuperatiematerialen volgens visies van architect Buckminster

Westen een inspiratiebron vormen om oplossingen te vinden voor de huidige milieu- en

Fuller. Ondertussen verspreid de filosofie van het Barefoot College zich via een netwerk

klimaatproblematiek. Het Barefoot College project bewijst immers dat een andere aan-

dat organisch gegroeid is over gans India en zelfs Afrika.

pak mogelijk is, zolang men maar investeert in mensen en hun kunnen.

politics of change | mahila samiti
pixelache/helsinki - maart/april 2009

politics of change | mahila samiti
InBetween [gynaika] - Antwerpen 2009

notovo | notopho
[2006 - 2007]

interactive soundinstallation
Happy New Ears [kortrijk] , september 2006
CCNOA [brussels] , september 2007

notovo
happy new ears festival - Kortrijk

No2Pho is an artistic research project investigating the behaviour of language in its
many appearances: textual, sonic and visual, as well as gestural or body language. How
do these disparate elements relate to each other and how do they organize within
a system which includes human and computer as a sender and a receiver [and vice
versa]?
As a generative sound installation No2Pho plays with a connected set of elements. It is
composed of dissonant synthetic voices, changing in real time from speech to sound.
The multiple voices are spatialized in a virtual environment. Its compositional parameters are defined by the physical trajectory of the listeners on the installation site. The
listeners’ motion is tracked and this data is fed into a software in which the code itself
creates the score. By graphically rendering this score the sounds are visualized, making
the speech visible.
From noise to voice and from voice to music.
As such, No2Pho wants to create an artistic context for research about audiovisual cooperation between humans and machines. Development and realization of the artistic
aspects of the project take shape through a collaboration between the researchers
involved [artists, composers, programmers and interaction designers]. All phases of
the project are open for discussion and reflection with the public.
produced with the support of VAF [vlaams audiovisueel fonds]

notovo
CCNOA- Brussel

essay annemie maes [so-on]
for x-med-a
published 2006, brussels, belgium

notovo | notopho
research 2006 - 2007

notovo | notopho
research 2006 - 2007

puter gegenereerd wordt in mijn instal-

omdat de spraak ontleed wordt in pure

Doordat veel mediakunst erg technisch

laties. Het maakt je minder afhankelijk van

klankelementen. Er wordt al lang met de

en innovatief is, lijkt samenwerken met

bepaalde mensen of momenten. Eigen-

semantische waarde van taal geëxperi-

wetenschappers zoals in het geval van

lijk wou ik met Notovo dat domein onder-

menteerd hoor, van de futuristen, Fluxus

Mbrola voor de hand te liggen. Hoe staan

Sarah Kesenne voor RUIS magazine, sep-

zoeken dat je met de normale menselijke

tot John Cage of Henry Chopin. De titel

wetenschappers tegenover dit soort van

tember 2006

stem juist niet kan bereiken.

van de installatie Notovo , ‘from noise to

artistieke bemoeienissen?

De installatie gaat eigenlijk over een ver-

voice’, verwijst daar naar, en zou je even-

draaiing van de speech technologie, want

goed kunnen omkeren tot ‘from voice to

Sommige kunstenaars hebben de gave

die probeert vooral de menselijke stem te

noise’.

om zelf technologie te gaan uitvinden,

Zonder interactie
gebeurt er niets.

Nieuwe mediakunst mag dan een even

imiteren. Spraaktechnologie kent op dit

veelkoppig als ongrijpbaar beestje zijn,

moment belangrijke commerciële ontwik-

In de installatie is de Mbrola binnen een

maar je hebt er ook veel die er erg in
geïnteresseerd zijn maar dit niet zelf

het is zeker dat we in de toekomst nog

kelingen, omdat het tal van maatschap-

MAX MSP omgeving geïntegreerd, hoe

kunnen. Daarom is het belangrijk is dat er

veel zullen horen over kunstenaars die

pelijke en commerciële functies kan gaan

verklaar je de huidige populariteit van

meer samengewerkt wordt tussen kun-

internet, nieuwe technologieën en inter-

invullen. Gehandicapte mensen bijvoor-

het MAX programma bij kunstenaars ?

stenaars en wetenschappers. Het is wel

activiteit in hun manifesten hebben ge-

beeld krijgen via spraakherkenning de

typt. Annemie Maes is een van de crazy

mogelijkheid om met computers en an-

Max is een programmeertaal waarbij je

ingenieur van Mbrola een workshop kwam

scientists die achter de schermen van

dere apparatuur te gaan interageren.

heel objectgericht en visueel kan gaan

geven over zijn thesisonderwerp, zei hij

de collectieven OKNO, So-On en Code 31

Prosody Generation, waarbij een natuurli-

programmeren

codes

het fantastisch te vinden om met kun-

aan haar installaties en projecten ver-

jke waargave van de menselijke intonatie

moet gaan schrijven. Dat maakt het pro-

stenaars samen te werken en te zien hoe

der brouwt. Annemie’s NOTOVO instal-

en uitspraak gesimuleerd wordt, is een

grammeren toegankelijk voor een brede

zij met zijn uitvinding aan de slag gaan. Op

latie op het Happy New Ears festival in

uitdaging waarmee men al sinds de jaren

groep mensen die het niet gewoon zijn

dat moment zei hij wel dat we die relatie

Kortrijk leek een gepaste reden om haar

zestig bezig is, de vocoders stemmen uit

te programmeren. MAX wordt net als zijn

moesten onderhouden omdat het ook

een bezoekje te brengen in haar loft aan

dat tijdperk. Uiteindelijk zal spraaktech-

tegenhanger PureData de laatste tijd

voor zijn werk zeer interessant was. Toch

het kanaal Brussel-Charleroi, waar bij

nologie een persoonlijkere relatie tus-

inderdaad zeer vaak gebruikt door kun-

zie je in de praktijk dat ze heel sterk in

de onderburen een Afrikaanse liturgis-

sen mens en machine creëren denk ik.

stenaars, omdat je in de eerste plaats

eigen trip zitten en dat het heel moeilijk

che dienst aan de gang bleek, de gepaste

Voor mijn installatie gebruik ik de Mbrola

gewoon heel breed kan gaan, zodat ieder-

is om dat totaal verschillende milieu bin-

soundscape om het over online platforms

speech synthesizer die ontwikkeld werd

een in real time en custom made zijn ei-

nen te dringen. Soms worden er zaken

en trippende wetenschappers te hebben

aan de universiteit van Mons. Mbrola is ge-

gen programmaatje kan schrijven om zijn

specifiek voor kunstenaars ontworpen,

dacht ik zo.

baseerd op fonemen die elk gedefinieerd

eigen ding te doen. Max msp is specifiek

maar er is niet echt sprake van een daad-

zijn door een bepaalde duurtijd en pitch.

op klank gericht, terwijl Jitter specifiek

werkelijke relatie waarbij kunstenaars het

Hoe ben je tot het maken van de Notovo

Het is een hele slimme machine die ook

voor beeld gebruikt wordt. Je behoudt

wetenschappelijk

installatie gekomen?

kijkt naar de medeklinkers die klinkers

bovendien een heel goeie controle over je

testen. Meestal zit de planning van een

niet evident, zeker niet in België. Toen de

zonder

dat

je

onderzoek

gaan

uit-

omringen omdat die sterk de uitspraak

werk, zo kan je een luidspreker aan je Max

wetenschapper zo eivol dat ze geen tijd

Ik ben al jaar en dag bezig met klankinstal-

beïnvloeden. Als je ermee gaat spelen kri-

object gaan hangen zodat je ook onmid-

hebben om maar een klein beetje af te wi-

laties en vooral met spraak. Het was maar

jg je heel bizarre klanken die bijvoorbeeld

dellijk kan testen waarmee je bezig bent.

jken van hun eigen parcours.

een kleine stap om van studio-opnames

enkel bestaan uit een paar fragmenten

Het is heel gemakkelijk om er sensors aan

met acteurs over te schakelen naar het

van die fonemen. De stemexperimenten

te linken om interactieve omgevingen te

integreren van spraak die door de com-

worden dus eigenlijk klankexperimenten

gaan maken, zoals veel dansers doen.

In je installatie is er sprake van een soort

brengen, worden ze ook performers, al is

Welke rol neemt de kunstenaar nog op

human-machine collaboration, hoe auto-

het maar voor 1 minuut. Zonder interac-

zich in dit interactief spel tussen publiek

noom creërend is de computer binnen de

tie gebeurt er niets. Ik vind het heel fas-

en technologie dat daarenboven vaak op

installatie?

cinerend aan die nieuwe media dat je de

poten gezet wordt door collectieven?

openheid van het procesmatige hebt. Het
Wel, de mens maakt nog altijd het pro-

kunstwerk wordt niet door de kunstenaar

De kunstenaar is een soort van initiator

gramma dat op de machine draait, dus zo

afgewerkt, maar is in een constante staat

of promotor geworden. Iemand moet de

autonoom is de computer nog niet. Het is

van verandering en updating. Daarom ben

eerste stap zetten. Ik vind het mooi als

meer een platform of omgeving waarbin-

ik ook zo een fan van de schrijfster Ger-

een kunstwerk niet vertrekt van een en-

nen de computer een centrale rol speelt

trude Stein die een van de eerste was

kele persoon die alles gaat bepalen, in-

omdat alles met het programma verbon-

die daar in haar schrijfstijl zo de nadruk

clusief het eindpunt, maar dat het uit-

den is. Het onafhankelijke zit hem meer in

op legde. Ze noemde dat ‘the continuous

mondt in een samenwerking, als een open

het feit dat niets vast ligt: je hebt wel een

present’. In de realiteit is het onmogelijk

platform waar verschillende kunstenaars

idee waar je naartoe wilt, maar je weet

om een moment in de tijd te gaan fixeren,

en een publiek deel in hebben. Het is inter-

nooit op voorhand wat het uiteindelijk zal

omdat alles gewoon continu verandert.

essant om nu de technologie voor handen
is, die concepten van passieve perceptie

worden.
Krijgt
Een vorm van improvisatie..

het

kunstwerk

dan

niet

iets

te gaan doorbreken op zoveel mogelijk

vluchtig, vergankelijk, als het resultaat

manieren. Die idee van 2-way interactie

niet meer telt?

verbindt kunstenaars van de nieuwe media onderling.

Ergens wel, doordat de data gegenereerd
worden door het traject die de personen

Het resultaat vind ik ook belangrijk maar

in de ruimte aflopen via de sensoren die ze

het is wel het resultaat van een moment.

op zich dragen. Het onvoorspelbare komt

De grote lijnen van het resultaat kan je

eerder van de manier waarop de bezoek-

wel gaan bepalen, maar het zijn eerder de

ers zich gedragen binnen de installatie. Zij

details daarbinnen die veranderen, kleine

zijn het die dat platform gaan activeren.

fragmenten die constant verschuiven en

Het is aan de bezoeker om door een
samenwerking

met

het

platform

overlappen.

een

mooi of lelijk resultaat te gaan creëren.

Ga je de resultaten van de ‘perfomances’

Je moet wel bewust zijn van het feit dat

opnemen?

je mee bepaalt wat naar buiten komt. Ik
gebruik daarvoor de idee van psycho-

De audio ga ik zeker registreren. Een

geography wat letterlijk gezien bij de

eerste idee was om achteraf een soort

situationisten te maken had met de tra-

onderzoek te doen naar de trajecten

jecten binnen een grootstad. Op het mo-

die er gelopen worden, om te kijken of

ment dat de bezoekers van de installatie

er sprake is van terugkerende of eerder

door hun bewegingen binnen een veld van

zeer verschillende patronen.

12 klankbronnen een betekenis naar voor

people database
[1998 - ... ]
People Database is een research naar de productie-, presentatie- en perceptie
van collaboratieve multimediawerken met als case-study
de multi media installatie peopledatabase

continuum cinema : the vision machine
Continuum Cinema : the Vision Machine is

Het onderzoek wordt uitgewerkt aan de

een onderzoeksproject naar de produc-

hand van een casestudy : het collabo-

tie-, presentatie en perceptie van collab-

ratieve mixed media project peopleda-

oratieve werken in de hedendaagse kunst.

tabase. Peopledatabase/net is een aan-

‘Cinema’ moet hier gelezen worden zoals

groeiende

gedefinieerd door Peter Greenaway : “

zelfportretten

de totale som van alle technologieën die

binnen de virtuele publieke ruimte van

ingezet worden ter bevordering van het

het

bewegend beeld : film, computer en digi-

emptiness

taal beeld, en structuren als gesproken

zelfportretten binnen een collaboratieve

en geschreven woord, acting, montage,

multimedia installatie die gepresenteerd

klank en licht”.

wordt in de fysieke publieke ruimte. De

verzameling
die

internet.

van

zichzelf

anonieme
organiseert

Peopledatabase/essential-

contextualiseert

specifieke

technologie speelt een cruciale rol in het
Het is een ruim onderzoek, dat gevoerd

productie- presentatie- en perceptie van

wordt vanuit de taal van de nieuwe media.

beide onderdelen.

Het project onderzoekt het ontstaan van
nieuwe [collaboratieve] expressievormen

Volgende vraagstellingen worden onder-

sinds de historische avant-gardes tot in

zocht:

het digitale tijdperk, en plaatst deze bin-

Wat is de rol van de kunstenaar binnen

nen de evoluerende sociale en culturele

een collaboratief multimedia werk?

context. Om de toekomstgerichtheid te

Verandert de status van het kunstwerk

benadrukken wordt er in de titel gebruik

als er sprake is van een collaboratief

gemaakt van de term van Paul Virilio : “the

werk?

Vision Machine”.

people database | online
looking glass Brussels

people database
looking glass Brussels

peopledatabase
database
people
lookingglass
glassBrussels
Brussels
looking

Hoe wordt het publiek geadresseerd bin-

enkele

etische-esthetische

zich op de specificiteit van de technische

de

nen een collaboratief multimedia werk?

benadering tussen inhoud en vorm en de

beelden. Kan men spreken van digitale

nieuwe

Brengen nieuwe technologieën nieuwe

onderzoeksmethode van de wetenschap

‘schijn’werelden die ontstaan door de in-

als zelfregulerende communities met hun

vormen van perceptie teweeg?

worden hier belicht. C.P. Snow lanceerde

troductie van de computer als medium?

specifieke cultuur en de eigenschappen

Het historisch kader refereert naar de

het debat over de cultuurverschillen tus-

De autonomie van digitale beelden wordt

van echte geconnecteerde samenwerk-

samenwerkingsprojecten

avant-

sen het domein van unst en wetenschap,

hier onderzocht.

ingsprojecten door evolutie van de digi-

garde groepen als de Futuristen, de

Susan Sontag geeft er haar commentaar

Dadaïsten, de Constructivisten en Fluxus.

op. Sontag onderzoekt de rol van de kun-

In het tweede deel wordt het productie-

Brengen zij door hun radicale expressiev-

stkritiek. Roland Barthes heeft het over

presentatie- en perceptieproces van het

ormen een nieuwe vorm van esthetische

“de Dood van de Auteur” en benadrukt de

project

en sociale communicatie teweeg?

autonomie van het kunstwerk vanuit zijn

aan de hand van de specifieke aspecten

structurele en vormelijke eigenschappen.

van beide projectfases :

Benjamin wordt de invloed van technol-

De literaire theorie van Gertrude Stein

-

ogie en wetenschap onderzocht op de

en de creatie van haar ‘nieuwe taal’ die

project dat zich presenteert binnen de

culturele en sociale status van de kun-

ze situeert in een ‘continuous present’

anonieme virtuele presentatieruimte van

stenaar en het kunstwerk. Welke bena-

fungeren als een scharnierpunt in dit

het internet;

volledige tekst kan gedownload worden op

deringen vinden we terug in het modern-

onderzoek. Kunsthistorisch wordt Stein

- een collaboratieve multimedia instal-

www.so-on.be

isme en het postmodernisme? Verandert

gesitueerd als een modernistische schri-

latie die gepresenteerd wordt binnen de

de status van kunstwerk en kunstenaar

jfster, al kan ze evengoed als postmod-

fysieke publieke ruimte.

binnen de digitale maatschappij?

ernist vant la lettre beschouwd worden.

De structuur van het project, de rol van

Haar essay “Composition as explanation”

de participanten, het collaboratief as-

Theodor Adorno’s kritische analyse van

is het ‘letterlijke’ uitgangspunt voor het

pect en de inbreng van de digitale tech-

de cultuurindustrie en zijn esthetische

productieproces

nologie worden onderzocht.

theorie die de autonomie en de sociaal-

van het onderdeel Essential Emptiness.

In beide gevallen wordt de rol van het

van

essays.

De

autonome
digitale

organisatiestructuur

van

kunstenaarscollectieven

tale technieken.
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geanalyseerd
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Vertrekkende uit het werk van Walter
een

zelforganiserend

collaboratief

publiek besproken en de twee stadia van

kritische functie van het kunstwerk centraal stelt sluiten hierop aan. De post-

De taal van de nieuwe media en elek-

het project worden gecontextualiseerd

structuralistische

tronische kunst

binnen het cultuurnetwerk.

filosofie

van

Jacques

worden belicht vanuit

Derrida wordt niet als een apart on-

de mediatheorie van Marshall McLuhan,

In het onderzoek worden de resultaten

derdeel besproken, maar zijn theorieën

Lev Manovich en Oliver Grau. Welke zijn

van een beperkt veldonderzoek geïnte-

over intertekstualiteit en deconstructie,

de specifieke esthetische kwaliteiten van

greerd. Bemerkingen van participanten en

en vooral zijn differentiedenken, lopen als

het digitale beeld? Kan er in dit digitaal

culturele actoren worden geanalyseerd.

een rode draad doorheen gans dit theo-

tijdperk gesproken worden van een her-

retisch hoofdstuk.

mediatie tussen de oude en de nieuwe

In de synthese van deze casestudy worden

media?

de

Een kritisch onderzoek naar de perceptie

Het theoretische hoofdstuk wordt af-

:

van het kunstwerk en de rol van de kun-

gesloten met de filosofie van Vilém

methodes van het individu tegenover

stkritiek wordt gevoerd aan de hand van

Flusser. Zijn digitale denken concentreert

de procesmatigheid van het collectief,

onderzoeksresultaten

samengevat

de objectgerichtheid in de expressie-

Today I am remembered as ghost, bloodsucker, banshee who fooled the camera because I have no reflection. I could go underground and no one would notice, fool
Interpol and travel the globe: Johannesburg, Brussels, New York. I learned from Matsumoto to burn the tips of my fingers in order to rip off my prints. I learned to
look into one person’s face and see the world. I saw myself in the world, and traveled through people’s faces. I am a ghost, and they are aliens. We are all aliens in
our own home towns.
There is no record of me. My passport shows me blurred into the background. I am dream-man, and I have oceans in my mind.
I had a dream about a book thick and old, called UFO stories. I pulled it from the shelf and instantly knew aliens were asking me questions. They wanted to know
about my home town in the global village but I couldn’t read the words:

m o n t ra y n g h t forswith in how—/
ever
what kindled outer::::::::space ay?
Eye had form /
/ content
was less stars ars oars in ORLANDO
Je prle T O U S langs::::::toi
compri tu alleve to?
Fhtt de pwrs that beeeeeeee. je sd.
voet die paars daarbijjjjjjjjj
je sd \ zei zij
vote
des parts
des beeeh arts..........
c’est des-perate.
De-parate

zei minds

of yous.

HERS MINDS USES ARTS

Arts departs our pieds>>>>>>>>>>Purple.
w o r d s in the h o l e s

Murs (shhhhhh) against the walls (shhhhhh)
inthewalls
the wholes / of mourning / /

murmer Silent w a l l s
geheim-zinnig the stars.

Silence

pok-in.
Pook feu dans le porte mort eh?????
letter. letter. letre.
Let hers be sil-ants.
Sand tunnels
Des ants dissant que letters=tunnels.

people database
looking glass Brussels

un-

the people database archives [work in progress]

Het People Database Archive is een interactief kunstproject, opgestart in 1997. Een

The People Database Archives zijn een segment tussen twee ongedefiniëerde punten.

virtuele, open ontmoetingsruimte. Een labo opgezet voor experimenten en uitwisselin-

Zonder vertrek- of aankomstpunt creëert het een moment dat functionneert als een

gen. In samenwerking met andere kunstenaars en anonieme participanten onderzoekt

reeks 'stills' geisoleerd uit de film van het leven. Er worden geen conclusies getrokken.

het de verschillende manieren van artistieke samenwerkingen in onze cultuur en onder-

In een constante wisselwerking tussen realiteit en fictie, fictie en documentaire, wordt

streept daarbij zowel de etische als de esthetische invalshoeken.

de private en publieke wereld van het individu naar voor gebracht.
The People Database Archives zijn een globaal netwerk: een fusie van verleden en heden,

Het People Database Archive is gebaseerd op een uitgebreide collectie van Polaroid

van verschillende culturen en sociale groepen, een studie rond identiteit.

pasfoto-negatieven die ik gedurende verschillende jaren op mijn reizen verzameld heb.

Door het archiveren van al deze verschillende reacties definiëeren de People Data-

Gevonden in of rond pasfoto winkels of -stands representeren ze levende mensen die

base Archives zich als een interactief netwerk, een immer groeiend, flexibel organisme.

zojuist hun foto laten nemen hebben.

Gestaag veranderend en evoluerend. Een perpetuum mobile.

Ik heb deze fotoos niet bewerkt - de negatieven werden gescanned en onthulden op die
wijze hun unieke reactie op de Polaroid-chemicaliën.
Alle fotoos zijn samengebracht in het People Database Archive. Dit is een world-wide
identiteits-archief waarin elk individu op een identieke wijze voorgesteld wordt. Samen
representeren ze een menselijk netwerk van anonieme gezichten van over de ganse
wereld.
Ik bekijk dit menselijk netwerk als een spiegel. Een spiegel geeft een hard beeld. Een
spiegel geeft de vormelijke verschijning van iemand weer zonder zijn inhoud. De reflectie
is een verheerlijking van de vorm, ontdaan van de de inhoud.
Het gereflecteerde beeld is opgesloten achter glas en is daardoor op een bepaalde
afstand. Dankzij die afstand kunnen wij, aan de andere kant, dit beeld duidelijker bekijken
en observeren.
Aan de participanten wordt gevraagd één of meerdere fotoos uit te kiezen en er een
persoonlijke reactie op te geven onder geschreven-, visuele- of auditieve vorm. Alle
bijdragen zijn gefocust op het verhalende, en zijn weerspiegelingen van een bepaalde
persoonlijke situatie, van een specifieke 'state of mind'. Het zijn fragmenten uit de persoonlijke collectie ervaringen van de participant. Uit dit netwerk van zelf-representatiesonstaat een constant evoluerend verhaal.

the people database archives [work in progress]

The people database archive is considered as a meeting place for discourse, ideas and

photographs and write, draw, compose, photograph, film... their own reaction to them.

action.

They used their mind as a camera to zoom in on another person’s face. This act quickly

The leading thread is the collection of passport photographs. Used as a mirror, they

led to some fundamental issues occupying their onconscious mind. They wrote their

provoke an answer given by artists, philosophers, musicians, writers and other inter-

own story, articulated their own thoughts, desires, philosophies and dreams.

ested participants.

Production space
The people database archive-in-residence will work with the extensive collection of pic-

The site of Thurn & Taxis, in the context of the exhibition Here & Now, lends itself per-

tures and reflections that come out of this permanent collaboration. It will re-present

fectly as a social structure for this cultural exchange. The archive-in-residence will

and re-produce them in a distilled, art form, making a scan between language and im-

call into question an interdisciplinary investigation between visitors, invited artists and

age, between private and public.The aesthetic quality of the photographs is interesting

resident artists.

as it stands as a metaphor for different aspects of identity. Luminosity and obscurity,
positive and negative, open and close. The images partly conceal the pictured person

Research

and give an opportunity to the mirrored person to dis-cover himself more easy. They

The people database archive is an area of thought

force us to a confrontation with the Self by the luxury of a disguise: the Other.

about representation and self-representation
about identity and individuality
about subject as object
about memories and emotions
about the self and the other
about the conscious and the subconscious
about exhibitionism and voyeurism
about private and public
Laboratory
The people database archive profiles itself as an open system, a laboratory to experiment and exchange. In collaboration with other artists it explores the varied and provocative presence of artistic alliances in our culture. Collaborations underscore as well
ethical as aesthetical questions. They offer a challenge to the romantic vision of the
individual artist who works in solitude. These collaborations with artists are presented
as an entire and identified work within the people database archives.
A lot of people participated already in this project. They were asked to pick one or more

I am representing the person in this photograph. This person is not me, but
looks like a person I might have seen somewhere. I can’t tell you exactly
where I have seen this person. This person, since he or she is abstract, could
be anyone.
It could be you. You could be looking straight at me, and be deciding that you
don’t like me anymore. You could be rolling your eyes, because having to hear
about all of my travels around the world has bored you. You could be looking
at me as if I reminded you of someone else. And your story, and all of your
travels around the world, will come out. We could tell each other these stories, or we could keep them to ourselves.We could abstract them, because we
know that representing another person is problematic. Problematic is a term
I used to hear in school all the time.
You can’t write about this, you can’t write about that. It is problematic to travel
to a foreign country and represent, in any way, the people you meet there.If
you do this, because you are Western, you are assuming the innate role as a
colonizer. In order to avoid this, you must prob-le-mi-ti-ze your representation
of another person. There is a politics to representation.

Represen-

tation is political. In looking at this person’s face and telling

their story, you are being political. The person is a real person. He or she had
just gotten their passport photograph taken when you rescued the back flap
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people database | essential emptiness

Peopledatabase/essential-emptiness is een locatieve multimedia installatie met een

met de medewerking van

specifiek uitgangspunt in het onderzoek naar representatie. Vijf vrouwelijke videokunstenaars worden uitgenodigd een audiovisueel zelfportret te realiseren.
De portretten maken deel uit van een interactieve installatie. De constructie van representatie wordt onderzocht door middel van een audiovisuele deconstructie en een
contextualisatie van de zelfportretten binnen het geheel van een metaportret.
De analoge videozelfportretten vormen de basis voor een digitale verwerking, waarin
tijd, ruimte en publieksaanwezigheid de variabelen vormen.
Als onderdelen van het dynamisch systeem creëren de portretten op deze manier hun
eigen variabele settings volgens dewelke ze in een ‘continuous present’ gevisualiseerd
worden. De digitale technologie vormt de interface tussen de oude en de nieuwe media, tussen een lineair tijdsverloop en een tijd die gefragmenteerd is in het heden. Binnen deze installatie wordt de term ‘multimedia’ opgevat als een verzameling van de
tweedimensionale videobijdragen, de driedimensionale spatialisatie binnen de context
van het metaportret in de fysieke installatieruimte, en daarnaast ook de moeilijker te
conceptualiseren dimensies als collaboratie tussen de participanten en interactie van
het publiek.

Isabella Cornaro
Sophie Nys
Shelbatra Jashari
Manon De Boer
Anouk de Clercq

people databse | essential emptiness
beursschouwburg - Brussel

people database | essential emptiness
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van het tijdschrift A Prior Magazine, we-

interview
digitaal platform

tenschappelijk medewerker bij he MuHKA
en redacteur in opdracht van Professor
Luc Steels (Artfificiële Intellegentie, VUB).
Ze is tevens lid van de Beoordelingscom-

19 Mei 2003

missie Beeldende Kunst van de Vlaamse
Gemeenschap.

met:
Annemie Maes

Annemie Maes: Qua concept voel ik me

Els Roelandt (A Prior Magazine)

verwant aan het werk van Manon de Boer

Dirk De Wit (Interviewer)

en Dora Garcia maar qua vorm sluit mijn
werk

Annemie Maes studeerde grafische kunst
aan St. Lukas Brussel. Daarna werkte ze
voor 5 jaar als grafisch ontwerpster voor
de ancienne belgique in Brussel. In 1998
startte ze samen met Jan Bultheel het
filmproductiebedrijf pix&motion, waar ze
actief was als producer en regisseur. In
1998 organiseerde ze het project ‘looking
glass’, een raamgallerij in het hart van
Brussel. Sinds 1997 creëert ze kunstprojecten onder de naam ‘unamas projects’,
vertrekkende vanuit verschillende disci-

re:writing gertrude stein - composition as explanation - 1928

plines zoals foto, video, geluid en multimedia. Deze installaties zijn voornamelijk
opgebouwd rond de concepten identiteit
en geheugen en nodigen uit tot fysieke interactie met het publiek.

Roelandt

studeerde

dat de mensen echt totale toegang hebben alle informatie, dat er geen selectie
wordt gemaakt door mij.
Dirk De Wit: Er zijn inderdaad verschillende invalswegen, verschillende uitgangspunten. Er zijn ook verschillende manieren
om eenn dergelijk project te organiseren.
Ik

test

momenteel

verschillende

for-

mule’s. Je kan bijvoorbeeld vragen aan
sprekers om hun werk te presenteren,
gevolgd door vragen. Een van de vragen
kan zijn bijvoorbeeld wat het betekent
om als kunstenaar een verhaal te vertellen dat te maken heeft met identiteiten,
met de constructie van identiteiten. Wat
betekent het als je dit niet doet in een
boek of installatie maar ook wanneer je

http://unamas-projects.org
Els

eerder aan bij het werk van Luk

Bouman en Nico Carpentier in die mate

dagelijks of wekelijks werkt in die typische
rechten

en

kunstwetenschappen aan de universiteiten van Leuven en Gent. Vanaf 1997 tot
2003 was ze recensent actuele beeldende
kunst bij de Financieel Economische Tijd.
Thans is ze uitgever en hoofdredacteur

omgeving van het internet. Toen is Manon op het idee gekomen om niet alleen
te werken met hetgeen ze weet van haar
personages maar ook met hetgeen er te
vinden is van die mensen op de website. Bij
Dora is het ook zo gegaan: haar verhaal

heeft te maken met hoe je in de chaos van

bleef wel verantwoordelijk voor zijn eigen

de realiteit en de dingen die je denkt te

ding maar omdat het samen zou worden

begrijpen andere dingen gaat inschuiven.

gedaan konden ze naar elkaar kijken en zou

Dat was het centrale thema van narrativi-

er wel iets ontstaan.

teit en die publieke omgeving. Bij Dora kan
publiek zowel de straat zijn als het internet. Je kan ook de vraag stellen hoe verhalen worden geschreven als je toelaat
looking glass - Brussel
work in progress

dat mensen zelf gaan uploaden. Het gaat
dus over narritiviteit. Ik heb Paul Pourveur
gevraagd omdat hij heel erg geïnteresseerd is in deze problematiek, hij heeft er
ook teksten over geschreven. Ik zou graag
hebben dat hij over een paar maanden hier
iets over schrijft. Dan is dit op basis van
mensen die hier bezig zijn. De reden waarom ik Luc Bouman, jou en Video Nation heb
gevraagd: Luc Bouman is bezig met weblogs, een beetje zoals Manon. Hij bepaalt
dagelijks of wekelijks wat hij invult in zijn
weblog, een weblog die vooral gebaseerd is
op beeld, een videolog dus. Vroeger heeft
hij met Stefaan Decostere gewerkt rond
KinderCargo en geloofde hij heel hard in
het platform als kader voor verschillende
communities diekunnen groeien doordat
mensen iets kunnen bijdragen. Omdat deze
dingen veel tijd in beslag nemen kreeg hij
zin om zelf iets te doen. Hij is dan in ZuidAmerika beginnen werken met een laptop
en een simpele camera en is minidocumentaires beginnen maken over zijn dagelijkse
ervaringen daar. Hij werd op basis hiervan
op festivals uitgenodigd en ontmoette
daar mensen die met dezelfde dingen bezig waren. Het idee ontstond dan om een
samenwerking op te zetten. De bedoeling
was om één interface te creëren, iedereen

Jij hebt jouw eigen geschiedenis,
namelijk jouw foto’s die je tijdens reizen
hebt verzameld en op het web gezet hebt
en zo opengesteld voor de mening van andere mensen.
Tenslotte is er Video Nation, hetgeen een totale openheid impliceert. Het
is een platform dat 20 mensen gedurende
een half jaar een camera geeft om momenten uit het dagelijks leven te filmen.
Deze filmpjes worden door de BBC geëdit.
Hier krijg je dus een andere vraagstelling,
niet alleen over narrativiteit in die digitale
omgeving, zijnde de vraag naar andere bestaande websites en mogelijke connecties,
maar ook over participatie. Bij Luc Bouman
betekende dit eerst weggaan van die participatie om er dan terug naar te keren.
Annemie: Dat is eigenlijk laveren tussen
enige vorm van sturing hebben of het totaal openstellen. Bij de BBC is er toch ook
sprake van enige sturing.
people database | je est un autre
veeartsenij project - Gent

Dirk: Absoluut. Daar gaat het dan ook

computer thuis kunnen monteren.

over: wat is sturing, wat is het concept,
wat is de richting? Is de kunstenaar enkel

Annemie: Het onderzoekspunt van een

degene die het opzet of is hij ook mode-

project kan inderdaad zijn: wat krijg je als

rator of ga je misschien negotiëren over

je de participanten vrij laat. Het resultaat

inhoud...

daarvan kan heel interessant zijn maar
ook heel teleurstellend. Die laatste erva-

Annemie: Ik bedoelde sturing al in de let-

ring heb ik gehad, daarom dat ik de bij-

terlijke zin, dat zij de selectie maken van

drage van de participanten ook duidelijker

de beelden die worden uitgezonden. Dat

ben beginnen te omschrijven, sturen.

is een heel eenvoudige sturing. Ik heb op
de website gelezen dat zij de montage

Dirk: Heeft de door de participant aan-

maken, de maker kan wel zijn veto stellen

geboden content nog bewerking nodig of

maar zij zijn degenen die de keuzes en het

niet? Daar kunnen we het missschien la-

eindproduct maken. Als je dan kijkt naar

ter over hebben. Misschien kunnen we nu

mijn situatie: ik heb over de bijdragen to-

eerst praten over de People’s Database

taal geen controle meer. Iedereen kan er

en dan later over de plaats van de kun-

op zetten wat hij/zij wil. Het enige wat ik

stenaar, jouw ervaringen met de People’s

kan doen is het er terug af halen. Dit be-

Database en of je daaruit nieuwe projec-

treft althans de tekst, maar niet de beel-

ten hebt laten ontstaan. Hoe ben je ge-

worden. De concrete aanleiding voor het

dat jaar georganiseerd werd. Okwui En-

den want die moet ik ook zelf uploaden,

komen tot dit project? Hoe werd het ont-

project was eerder anecdotisch: Ik moest

wezor was aangesteld als curator en veel

daar heb ik dus meer controle op.

wikkeld? Waar is het ontstaan?

namelijk pasfoto’s laten nemen in Johan-

bijdragen gingen over ‘identiteit’. Immers

nesburg. Dit gebeurde op een heel pri-

toen al werkte Enwezor rond thema’s als

Toen

het

project

people database | ici et maintenant
thurn and taxis - Brussel

Dirk: Dat is de invloed van de televisie.

Annemie:

ontstond

mitieve manier, gewoon op straat onder

globalisatie, identiteit en het bewegen

Daarin ligt ook een zwakte van dit Video-

werkte ik als kunstenaar nog niet met het

een parasol met een backdrop. Mijn foto

van identiteiten over de grenzen heen.

Nation project, maar misschien kunnen de

internet, het internetaspect is later bij

werd genomen en de ontwikkelfolie werd

De anecdote die ik net vertelde

makers hierin nog verder evolueren zodat

mijn werk gekomen. De People’s Database

op de grond gegooid. Ik kijk naar beneden

paste daar perfect binnen, en ik begon de

de participanten in de toekomst op hun

heeft als uitgangspunt kijken en bekeken

en zie dat de grond vol ligt met folies die

foto’s te verzamelen. De foto’s hadden op

van vorige polaroids werden verwijderd.

de grond gelegen en waren enigzins be-

Op elk van die folies blijft een vage afdruk

schadigd. Terug thuis, heb ik de foto’s in-

van de foto zichtbaar. De kwaliteit van

gescand en verzameld in boekbanden. Dat

die afdruk is onder andere afhankelijk van

resulteerde in een esthetisch beeld, maar

de temperatuur: hoe warmer het is hoe

daar was het mij eigenlijk niet echt om te

duidelijker de foto. Er lagen dus allemaal

doen. Via de verzameling foto’s wilde ik

‘mensen’ op de grond die naar mij keken.

eerder informatie verkrijgen over diege-

Ik vond dat zo’n sterk beeld, het was bijna

nen die deze foto’s te zien kregen. Daarom

surrealistisch. Ik was in Johannesburg om

stelde ik het publiek voor om tegenover

er een film te maken over de biënale die er

het bestaande beeld een nieuw beeld te

people database | ici et maintenant
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creëren. Dat kon een woordelijk-, een vi-

Annemie: Ja, eigenlijk wel. In het be-

net op die punten die mij interesseerden:

Annemie: Sommige mensen wel maar an-

sueel - of een klankbeeld zijn. Ik wilde dat

gin toonde ik de boeken aan vrienden en

de onderliggende kanten van een persoon-

dere helemaal niet. Laten we zeggen dat

de beschouwer iets over zichzelf vertelde

vroeg hen welke foto hen aansprak. Daar-

lijkheid. Zo werkte ik een tijdje verder tot

driekwart het begreep en één kwart niet.

aan de hand van het beeld dat hem werd

op kregen zij een kopie van die foto en

ik het beu was de emails telkens zelf op de

aangediend, waardoor dit aangediende

wachtte ik op hun reactie. Later stuurde

site te moeten zetten. Ik had immers een

Dirk: Ga je dan met die mensen in gesprek?

beeld echt een uitgangspunt werd om

ik de foto’s naar anderen rond, en ten-

eenvoudig zoeksysteem uitgebouwd zo-

Als je ziet dat ze er compleet naast zitten,

iets wezenlijk persoonlijks over jezelf te

slotte presenteerde ik ze in installaties.

dat elke mail gecatalogiseerd moest wor-

wijs je hen dan hierop of publiceer je het

vertellen.

Ik werkte toen ook met flyers die uitleg

den onder verschillende categorieën. Dat

toch?

verschaftten en met voorbedrukte enve-

werd heel onoverzichtelijk. Toen kreeg ik

Els Roelandt: Dat is ook een beetje zoals

loppen. De beschouwers kozen een foto

een beurs van de VGC en heb met dat geld

Annemie: In het begin, toen ik nog per post

je jezelf zag toen je daar zat tegen dat

uit, kregen een flyer met uitleg en konden

met iemand samengewerkt om een echte

werkte en ik reacties kreeg van mensen die

parasolletje.

thuis hun reacties noteren en opsturen

database te ontwerpen zodat reacties on-

ik kende zag ik dat de meeste mensen heel

via de voorbedrukte enveloppe. In Ame-

middellijk door de betrokkenen zelf konden

automatisch precies een nieuw leven voor

Annemie: Ja, zoals je van buitenaf naar

rika lukte dit goed. Vanuit Amerika had

geupload worden.

die persoon op de foto wilden verzinnen.

jezelf zou kijken. Later voegde ik op de

ik vele reacties gekregen per post om-

website een tekst toe die mijn bedoeling

dat de mensen er sowieso extroverter

Dirk: Hoe heb je die categorieën bepaald?

niet was dat ik wilde. Ik wilde geen verhaal-

uiteen zette.

zijn, maar hier bereikte ik niet echt ie-

Heb je die zelf bepaald of gebeurde dit aan

tjes, soms kan het wel gelijklopen want het

mand buiten mijn eigen vriendenkring. Na

de hand van de verhalen die binnenkwamen

gaat uiteraard over een projectie maar de

Els: Wilde je dan eigenlijk bij de mensen die

die postpiste ben ik snel overgeschakeld

en trefwoorden hierin die telkens terug-

nadruk lag echt teveel op het verzinnen.

de foto’s zagen dezelfde ervaring opwek-

naar het internet. Ik heb dan zelf in HTML

kwamen?

ken die jij had op het moment dat je er-

een eenvoudige site gemaakt met de ver-

mee geconfronteerd werd?

halen die ik al had, de bijhorende foto’s en

Annemie: Ik heb die categorieën zelf be-

kanen. In New York verzamelde ik foto’s in

het begeleidend concept. Ik ben begon-

paald.

de administratieve buurt waar de mensen

Dat stoorde mij heel erg omdat het totaal

nen in 1997 maar ik ben pas vanaf 1998

hun green card afhaalden. En driekwart van

met internet beginnen werken. Ik ben met

Dirk: Hebben deze categorieën dan te ma-

de in België verzamelde foto’s represente-

internet beginnen werken omdat het net

ken met identiteit?

ren migranten. Dit leidde tot een vrij ste-

zich bij uitstek leent tot een persoonlijke

reotiepe benadering door de beschouwer

reactie. Wanneer men rustig thuis zit zal

Annemie: Ja, in brede zin. De ganse iden-

die al snel verviel in het verzinnen van een

men sneller persoonlijke reacties neer-

titeitsproblematiek en alles wat hier rond

tweede leven voor de representant. Omdat

schrijven dan in de context van een ten-

hangt van representatie, etc.

er zoveel foto’s waren van Afrikanen waren

toonstelling bijvoorbeeld. Als je voor een

people database | addict!
Brussel

Ik ben mijn project gestart in Johannesburg. Veel foto’s waren dus van Afri-

er bij die eerste reacties echt wel racis-

computer zit ben je onmiddellijk in een

Dirk: Had je het gevoel dat de mensen be-

tische dingen. Racistisch in het gebruik

ander soort omgeving, je merkt dat bij-

grepen waarover het project ging, dat aan

van stereotiepen, bijvoorbeeld dingen zo-

voorbeeld al aan de taal die op internet

de hand van de foto’s iets zeggen ook be-

als ‘Mijn vader was een dronkaard en mijn

gebruikt wordt die sterk verschilt van de

tekende dat ze iets complex over henzelf

moeder was een hoer’. Ik begreep snel dat

gewone geschreven of gesproken taal. Ik

zouden blootgeven?

ik de dingen beter moest gaan definiëren

voelde wel dat mensen zich op deze ma-

want dit was natuurlijk niet waar ik naartoe

nier sneller konden blootgeven en dan ook

wilde.

Dirk: Ze gingen dus eigenlijk een leven

Dirk: Maar de bedoeling was wel dat ie-

verzinnen bij de foto.

dereen iets zou schrijven over één beeld.

Annemie: Ja. Dat was de eerste reactie

Annemie: De mensen mochten ook een

van mensen: ik ga een nieuw leven verzin-

reeks foto’s nemen, het werd niet beperkt

nen voor de persoon op die foto. Ik heb

tot één foto.

dan veel duidelijker omschreven dat het
niet ging om de persoon op de foto; dat de

Els: Ik kan mij best wel inbeelden dat die

persoon op de foto enkel een aanleiding

mensen gegrepen worden of één aspect

was om iets los te maken bij hen; dat ze

zien in de totaliteit van die foto’s.

daarvoor echt moesten kiezen welke foto
uit dat geheel hun iets deed. Je hebt toch

Annemie: Dat kan ook, inderdaad.

altijd ergens iets dat eruit springt, dat
je frappeert en aan iets doet denken. Ik

Els: Als je je richt op de totaliteit van

heb dit dan zo goed mogelijk geprobeerd

die foto’s zal je misschien gemakkelijker

te omschrijven en daarna zijn de reacties

de anekdotiek en het verhaaltje over-

wel veranderd.

people database books
hardcopy archives

stijgen omdat je dan sowieso meer op

Dirk: Op de website is het toch ook zo dat

een abstracte notie gaat spelen bij de

je het geheel ziet.

toeschouwer, zodanig dat je bij die toeschouwer iets anders gaat losmaken dan

Annemie: Op die nieuwe website wel, maar

iets heel narratief.

in het begin was dat inderdaad niet zo. In
het begin was er een simulatie waarin alle

Annemie: Inderdaad. In 1999 heb ik die

foto’s op één pagina stonden. Maar de

poster gemaakt waarop ik alle foto’s sa-

verhalen werden wel afzonderlijk gepre-

men heb gezet zodat het één beeld werd.

senteerd. Ik had ook een heleboel ‘lege’
foto’s, dus foto’s zonder verhalen en deze

Els: Jezelf associëren met één beeld is

werden ook per foto gepresenteerd. Ach-

people database | slowscan television
okno - Brussel

te precies. Als men één beeld zou moe-

teraf bundelde ik de verschillende foto’s

ten uitkiezen ga je snel iets individueel

tot één beeld. Het verschil tussen de eer-

people database | slowscan television
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opschrijven. Als je het presenteert in zijn

ste en de tweede website is dat ik ze al-

globaliteit werkt het anders volgens mij.

lemaal zwart-wit heb gemaakt. Ik had zowel zwartwitfoto’s als kleurenfoto’s en ik

had die eerst zo gehouden. Maar omdat

gebeurt telkens op een apart blad. Als je

Annemie: Ja, maar het probleem is wel dat

database waar de reacties automatisch

ik vond dat er teveel nadruk werd gelegd

deze foto opvraagt dan zie je wel dat er

je jouw structuur bepaalt in het begin. Als

worden geüpload.

op de foto’s zelf heb ik ze allemaal zwart-

bijvoorbeeld drie reacties zijn, maar deze

je je basisstructuur wilt veranderen moet

wit gemaakt om ze op die manier veel ab-

reacties zijn telkens apart omdat je tel-

je vaak van nul herbeginnen.

stracter te maken.

kens moet verder klikken en zo verlies je

gen aan het medium die tegelijkertijd je

het contact een

Dirk: De kunstenaars die werken met in-

Dirk: Als iemand iets stuurt naar de nieu-

beetje. Het is niet meer actie-reactie en

ternet en die gewacht hebben om de da-

we website wordt dit dan automatisch

dat is jammer.

tabase of de interface op punt te krijgen

gepubliceerd?

Hoe zit het dan met de

Els: Dat is eigenlijk een problematiek eioorspronkelijke drijfveer was.
Annemie: Ja.

alvorens het te lanceren, die blijven drie

mensen die per foto reageren? Worden

Dirk: Ik denk dat mensen dikwijls interes-

jaar lang werken want er is altijd wel iets

Dirk: Ik denk dat dit wel een verschillende

die gelijst per datum?

sante dingen kunnen zeggen over een

nieuws en dan ineens is er zo’n ongelooflijk

impact heeft op het schrijven: als iemand

Annemie: Neen, ze worden gelijst per foto

foto maar ook aan de hand van wat ze ge-

iets waar niemand nog in wil. Ik denk dat je

een foto krijgt met een blad papier en een

en op de foto kan je zien hoeveel verschil-

lezen hebben.

het gewoon moet doen, wat is participa-

enveloppe of als die persoon alle foto’s en
alle reacties kan zien en hierop reageren.

lende reacties er zijn. Wat nu niet meer

Absoluut. Bijvoorbeeld BBOT is ook

tie, hoe werkt dat, hoe ga je ermee om....

mogelijk is, is dat mensen op mekaars re-

zo’n oraal geschiedenisproject met men-

ik denk dat je het er bijna moet inbouwen

acties reageren. Dat is heel spijtig maar

sen die elkaar ontmoeten in Brussel. Daar

dat je verschillende versies hebt. Vroeger

een verandering van dit mankement im-

merk je dat mensen een idee krijgen om

wilden ontwikkelaars het basisidee kennen

pliceert veranderingen aan de technische

een gesprek te organiseren met iemand

want anders begonnen ze er niet aan. Nu

Dirk: Dan is er ook het feit - waar Chloë

structuur van de site, en dit brengt uiter-

omdat ze iets gehoord hebben. Ze heb-

beginnen zij ook in te zien dat je met een

Martin het over had - dat jouw construc-

aard kosten met zich mee. Technisch ben

ben bijvoorbeeld iemand horen spreken

versie moet beginnen en hieruit kan leren

tie van het ‘ik’ misschien helemaal anders

ik gelimiteerd en daarin benijd ik mensen

over problemen met prostituees in de

om een tweede versie te maken, etc. En

is als je voor een computer zit dan voor

zoals Manon of Dora die met professione-

Brabantwijk en willen daarom een pros-

ook die gangen inbouwen zodat het geen

een blad papier.

len hebben kunnen samenwerken en hun

tituee ontmoeten om ook haar verhaal

ramp wordt.

project volledig hebben kunnen uitwerken.

in de database op te nemen. Zij zeggen

In extremis kunnen de participanten wel

ook dat een verhaal nooit op zich komt. Ik

Els: Het is ook eigen aan het medium dat

ik het via de computer verder heb wil-

op mekaars bijdragen reageren, maar het

denk dat dit een interessant punt is om

het nooit een afgewerkt product is.

len uitbouwen. Ik denk dat het een ideale

is gewoonweg niet zo overzichtelijk om-

te formatten in jouw systeem omdat het

dat er telkens

zulke dingen stimuleert. Dan krijg je er

Annemie: Absoluut, en dat is ook het inte-

persoonlijk te worden zonder dat hij het

een extra laag complexiteit bij.

ressante eraan. Maar tegelijkertijd is dat

gevoel heeft teveel vrij te geven of de

ook veeleisend. Ik heb nooit alleen met in-

noodzaak voelt om fictieve identiteiten op

automatisch nieuwe files

gevormd worden per bijdrage.

Els: Er zit veel meer dynamiek in.

Annemie: Dat denk ik ook. Daarom dat

omgeving is voor een persoon om heel

Els: Dus jij moet altijd tussenkomen om

Annemie: Ik denk dat je eigenlijk al erva-

ternet willen bezig zijn. Voor mij was het

te bouwen. Als je voor de computer zit en

dat een beetje gezamenlijk te publiceren?

ring moet hebben met zo’n project alvo-

enkel een onderdeel. Ik ben er toegeko-

je amuseert je ermee dan denk ik dat je je

rens je eraan begint. Zo weet je waarmee

men omdat ik voor mijn ander werk veel

heel snel laat gaan, veel sneller dan als je

je rekening moet houden.

met computers werk en omdat het inter-

het zou opschrijven op een blad papier of

net een ideaal medium was voor het los-

als je gewoon tegenover iemand anders

Annemie: Neen, ik moet niet tussenkomen. Bijvoorbeeld, als iemand valt op foto
A33 en hij leest daar een reactie over en

Dirk: Ik zou het anders zeggen: het is een

krijgen van reacties. Maar ik ben hier ze-

zit. Dat vond ik ook heel interessant: ik

wil hierop reageren, dan kan hij terug op

voortdurend leerproces.

ker niet continue mee bezig. Daarom dat

vraag die representaties van mensen op

ik het ook heb omgevormd naar die echte

een onderliggend niveau, iets dat ze niet

die foto een contributie doen. Maar dit

een apart geheel op een reeks foto’s heb

lijk was dit het resultaat van het werken

uitgewerkt. Ook met andere schrijvers,

met een gedefinieerde groep, in dit geval

zoals bijvoorbeeld met Alice Evermore,

vrouwelijke, westerse kunstenaars.

heb ik een dergelijke samenwerking opgezet. Ook in mijn huidig project, Essential

Els: Heb jij, met hoe de database er nu

Emptiness, dat voortkomt uit de People’s

uitziet, al een einddoel bereikt of is dit

Database, wordt er met de bijdragende

een fase naar iets anders toe? Vind je de

kunstenaars overlegd.

reacties van de mensen voldoende of wil
je nog verder?

Dirk: Ik vind dit wel een interessante

peopledatabse | corps et espace
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vraag omdat het je brengt naar de plaats

Annemie: Ik wil daar zeker nog in verder-

van de kunstenaar en dit is diegene die

gaan want dit is nog maar een begin. Ik

het systeem opzet en de foto’s aanbiedt.

vind dat het nog nergens staat. Zeker als

Ook het feit dat je het preciezer moest

je, buiten het gegeven van de database,

definiëren en dat ook hebt gedaan. Het

het internet erbij neemt vind ik dat het

moment dat je in interactie treedt met

absoluut nog niet genoeg benut wordt,

reacties dan wordt het terug explicieter,

zeker in verband met het uitwisselen. Dat

dan komt de kunstenaar terug op het po-

uitwisselen is eigenlijk hetgeen dat ont-

dium bij manier van spreken. Heb jij je dat

breekt nu en dat zou ik graag verder wil-

afgevraagd?

len ontwikkelen. Ik doe nu verder onder
een andere vorm, die voor mij bereikbaar

direct naar buiten zouden brengen, maar

Els: Maar misschien zou je dan antwoor-

hoeveel is daarvan waar? Misschien is het

den krijgen op jouw vragen, die dan ook

Annemie: Op een bepaald moment heb ik

is, maar eigenlijk zou ik het liefst de site

allemaal uitgevonden. Maar dit zullen we

belangrijk kunnen zijn in de ontwikkeling

me wel afgevraagd of ik hetgeen ik verlang

helemaal opnieuw terug ontwikkelen om

nooit weten. Doen de mensen zich anders

van je eigen oeuvre, los van het internet.

van de mensen meer zou moeten sturen

op een ander en hoger niveau verder te

voor en amuseren ze zich? Of doen ze het

Misschien krijg je door de aansnijding van

met bijvoorbeeld een vragenlijst, in plaats

gaan.

onbewust omdat ze achter de computer

een problematiek een aanvulling of een

van gewoon het concept uit te leggen. Ik

zitten? Je weet het niet maar dat vind ik

nieuwe denkpiste in je ander werk.

ben daar dan mee begonnen maar ik was

Dirk: Ik denk dat dit project een heel

nooit tevreden omdat ik het te beperkend

groot potentieel heeft. Het is iets dat je

Annemie: Ja, maar niet met die anonieme

en te sturend vond. Ik heb het idee dan

bijna parallel kunt laten lopen naast an-

Els: Ga je verder in discussie met de men-

mensen. Met de anonieme bijdragen heb ik

laten vallen. Ik vond dat ik beter in open

dere dingen.

sen die reacties hebben opgestuurd over

dat nooit gedaan, wel met projecten waar

discussie zou gaan met mensen die ik uit-

zichzelf, los van het feit of het waardevol

ik met andere kunstenaars werk. Met een

nodig en die ik ken om zo’n project uit te

Annemie: Ja, want het andere werk dat ik

is of niet?

paar mensen die dit expliciet vroegen heb

werken in plaats van met anonieme men-

doe los hiervan, beschouw ik ook als een

ik een zekere uitwisseling gehad maar dit

sen. Maar ik heb er wel over nagedacht om

deel van de database en ik beschouw me-

Annemie: Neen. Ik heb hen altijd vrijgela-

was niet echt mijn bedoeling. Wel met de

een systeem op te zetten, zodat ze binnen

zelf als één van de mensen die hiertoe bij-

ten om hun ding te doen.

kunstenaars, zoals bijvoorbeeld met een

een stramien terechtkomen waar ze wel

dragen.

schrijfster uit New York die ik door dit

een zekere vrijheid hebben maar tegelij-

Els: In het begin vertelde je dat je een po-

project heb leren kennen en waarmee ik

kertijd toch gestuurd worden. Uiteinde-

sitie die je zelf hebt meegemaakt en die

wel goed.

het startpunt is geweest van een hele

bijdragen in plaats van alleen maar mode-

van lezingen, vooral in Amerika: “poetry

als personages. Je zou de mensen die je

constructie en een hele reflectie, bij an-

rator of coördinator te spelen.

readings”. Ik projecteerde dan films ter-

ontmoet, zeker wanneer het onderwerp

wijl zij haar gedichten las. In Brussel kre-

‘identiteit’ en de manier waarop die ge-

dere mensen ook op gang probeert te
brengen en te kijken waar dit uitkomt. In

Dirk: Heb je er ooit over nagedacht om

gen we er muzikale ondersteuning bij van

creëerd worden hen interesseert, kunnen

die zin ben jij een perfect onderdeel van

een paar mensen uit te nodigen en hen te

Eavesdropper.

uitnodigen om iets te schrijven.

de database. Ik zie de database tegen-

vragen om, in plaats van één reactie te

over jouw ander werk in dezelfde ver-

geven, regelmatige reacties te geven.

Dirk: Als je de database bezoekt als ge-

Els: Manon gaat eigenlijk een langdurige

houding als het moment dat jij onder die

bruiker dan kan je kijken wat er op basis

relatie aan met allemaal verschillende

parasol zit en de mogelijkheid ziet tot

van één foto reeds is gezegd en kan je via

mensen die telkens in een andere vorm

creatie. Ik zie de database als een nieuw

trefwoorden kijken naar de verschillende

terugkeren in haar werk.

startpunt voor je eigen werk, een soort

categorieën. Anders zou je ook kunnen

van nieuwe invalshoek. Volgens mij lijkt het

kiezen op basis van een aantal mensen die

Annemie: Dat is inderdaad boeiend. Haar

spannend om je persoonlijke bevindingen

verschillende dingen hebben gedaan.

internetproject is voor mij geen project

van je werk met de database compleet

op zich. Het is echt helemaal geïnte-

toe te passen in je andere artistieke ac-

Annemie: Dat zou ik veel verder moeten

greerd in haar werk. Op die manier zag ik

tiviteiten. Daarom dat ik vraag of je geen

uitwerken maar het grote probleem is

mijn database ook een beetje toen ik er-

verdere interactie hebt met die mensen,

niet enkel de technologie en de kosten die

aan begon. Ik heb mezelf nooit zo expliciet

probeert te achterhalen waarom ze op

deze meebrengt, maar ook het feit dat je

gepositioneerd als Manon deed in haar

die manier reageren. Zulke dingen lijken

er zoveel tijd in moet in investeren. Doe je

internetproject. Zij heeft zichzelf direct

me waardevol voor je ander discours, of

dit niet, dan komen er ook geen reacties.

heel centraal geplaatst in haar relatie tot

kan een aanvulling erop inhouden.

de mensen met wie ze heeft gewerkt. Ik
heb mezelf veel meer op de achtergrond

Annemie: Dat zou zeker interessant zijn

gehouden maar mijn filosofie was wel dat

en ik doe het deels al met de mensen die

wat die mensen over zichzelf vertellen

ik ken. Ik voel wel de nood om het verder

een stukje van mezelf reflecteert, niet

te onderzoeken: wat ben ik begonnen; tot

letterlijk maar omdat je zoveel verschil-

waar is het gekomen; hoe wil ik hiermee

lende contacten hebt opgebouwd, heel

verder; wat kan ik daar zelf uithalen om

breed gezien. Voor mij was dat het idee:

mee verder te gaan, ook persoonlijk. Ik heb

je bent de coördinator van het project en

die People’s Database altijd beschouwd
als een persoonlijke uitvalsbasis waar andere mensen aan bijdragen maar waar ik

daardoor ben je ook het middelpunt. Al de
people database | ici et maintenant
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ook mijn eigen ding doe. Dit om zelf dingen

Annemie: Dat deed ik met die schrijfster

Dirk: Dat is een heel interessant punt.

te gaan doen onder de noemer van re-

uit New York. Dat was echt een work in

Het wordt pas interessant als je die

presentatie en identiteit. De laatste tijd

progress. Hieruit zijn een twintigtal re-

site plaatst in het midden van waarmee

had ik het gevoel dat het teveel gericht

presentaties

haar.

je zelf bezig bent. Daarom dat ik het lo-

is op andere mensen. Ik wil het meer naar

Achteraf hebben we deze op verschillen-

gisch vond dat Manon de Boer een aantal

mezelf trekken en zelf expliciet dingen

de manieren gepresenteerd in een soort

haar bekende personen heeft genomen

voortgekomen

van

reacties komen terug naar jou en worden
terug uitgestuurd waardoor ze ook een
spiegelbeeld geven van wie je zelf bent.

people database | ici et maintenant
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Annemie: Dat is een heel belangrijk ge-

kunstenaarsbijdragen vermengd tot een

geven: als ik met het internet verderga

globaal project dat ik eruit distilleer. Alles

moet ik het eenvoudiger uitwerken zodat

draait hierbij om de perceptie van het pu-

ik het zelf meer onder controle heb. Ik

bliek: worden de portretten anders erva-

vind het verschrikkelijk vervelend de spil

ren in verschillende contexten? Kan je de

te zijn in iets en tegelijkertijd afhankelijk

verschillende individuen binnen het geheel

te zijn van andere mensen als ik iets wil

nog onderscheiden, of wordt er slechts

veranderen. Je moet het toch voor het

één enkel -nieuw- individu waargenomen?

grootste deel zelf kunnen doen zodat je
direct kan tussenkomen. Ofwel moet je de

Dirk: Wat is de relatie tussen de uitgeno-

luxe hebben van een professioneel die tot

digde kunstenaars?

Dirk: Dat aspect is nu niet zichtbaar. Het

ter gebruikt als medium, maar toch heeft

je beschikking staat. Ik ervaar dit als een

effect van het geheel op jou, zoals het ook

het een belangrijke inhoudelijke troef, een

groot gebrek in dit project, het feit dat ik

Annemie: Ten eerste is het belangrijk te

een effect kan hebben op mij als bezoeker,

meerwaarde die je anders nooit zou be-

een tussenpersoon nodig heb. Misschien

weten dat de idee om te werken rond

dat is geen onderdeel van het project. En

reiken.

is het daarom dat ik de database niet ver-

zelfportretten uitging van de database.

der uitbouw en dat ik met dat deel niet

De

Annemie: De contradictie is dat het gaat

verder actief bezigben, en dat ik mij daar-

eerst kennis genomen van het materiaal

Annemie: Een samenwerking zoals ze bij

over identiteit en representatie en dat

door momenteel meer gericht heb tot dat

uit de database, maar na gezamelijk over-

Manon bestaat is bij mij niet mogelijk om-

het toch voor een groot deel anoniem is.

deel dat ik wel kan controleren.

leg hebben we besloten

dat er een grotere anonimiteit is in mijn

Ik zeg het nog eens: ik ben geen technisch

Om het nog te hebben over die sa-

materiaal niet visueel te verwerken in de

project. Dit ligt aan de basisstruktuur

onderlegd persoon, mijn drang gaat niet

menwerkingen op lange termijn: deze ont-

filmische zelfportretten. In de database

van de site. Wanneer mensen een tekstu-

primordiaal uit naar die nieuwe technolo-

braken teveel binnen het anonieme gege-

werkte ik altijd met anonieme mensen en

ele bijdrage leveren zorgen ze onmiddellijk

gieën op zich. Maar het idee dat deze de

ven van de database.

ik wist nooit waar ze vandaan kwamen,

zelf voor de upload, waardoor ikzelf niet

mogelijkheid bieden tot creatie van fictie-

weet van wie een bijdrage afkomstig is.

ve identiteiten vind ik wel interessant.

ik weet ook niet of dat moet.

Integendeel, wanneer ze mij een beeld of

uitgenodigde

kunstenaars

hebben

het basisfoto-

Mijn huidig project zal na afloop wel

hoe oud ze waren, etc. Dat was ook één

gearchiveerd worden binnen de database,

van mijn uitgangspunten. Bij dit project

maar eerst en vooral zal het afzonderlijk

wil ik echter veel gerichter werken om

klank opsturen, dan moet ik die gegevens

Dirk: Ik denk dat je vanuit jouw concrete

fungeren als een fysieke presentatie on-

te zien of daar effectief ook andere re-

zelf in de database verwerken en behoudt

vragen over het verder ontwikkelen er heel

der de vorm van een interactieve instal-

sultaten uit te halen vallen. De groep die

ik ook hun contact.

veel antwoorden bestaan zonder je hele-

latie. Ik heb aan zes kunstenaars gevraagd

ik uitnodigde bestaat uit zes Westerse

maal te moeten onderdompelen in de gi-

om een filmisch zelfportret te maken, elk

vrouwelijke kunstenaars die werken met

Els: Die anonimiteit geeft andere mo-

gantische en eindeloze mogelijkheden. Het

in hun eigen stijl, fictief of niet. Ik wil deze

film. Dit is een heel specifieke groep. Dit

gelijkheden. Wat ik grappig vind is dat je

gaat over de manier waarop je de tech-

zelfportretten tonen in een installatie als

is een eerste fase. Later wil ik de data-

door een anonimiteit te garanderen dui-

nologie inzet en wat je eruit leert. Het is

één globaal beeld van alle zes zodat je in

base verder uitbouwen met andere groe-

delijk maakt dat een virtueel leven moge-

ook een manier om te weten te komen hoe

één oogopslag de zes ziet. Beeld en geluid

pen, eveneens onder de vorm van aparte

lijk is in je project. Dit is iets dat je via een

het precies werkt. Je moet kijken naar de

worden interactief gecombineerd tot een

installaties maar achteraf ook ingelast in

ander medium nooit kan bereiken en dat

mogelijkheden en welk effect deze moge-

voortdurend veranderende identiteit. De

de database. De verschillende groepen wil

wel een hele grote troef is van het louter

lijkheden hebben op de gebruiker en of jij

zes participanten zijn hiervan op de hoog-

ik tenslotte ook tegenover mekaar zetten.

gebruik. Je zegt dat je het internet lou-

met die mogelijkheden tevreden bent.

te. Tot slot worden elk van de afzonderlijke

Zo kom je tot een meer gericht onderzoek

rond presentatie en vooral ook de context

dan 100.000 BEF gekost en de rest heb ik

ze ook een zekere controle wilden omdat

van die presentatie.

zelf betaald.

artiesten soms hun werk halfweg ach-

Els: misschien was dit het probleem bij de

Dirk: De meeste serieuze projecten die ik

opgezet die niet afhankelijk zijn van al die

database: hoe stel je de ideeën ervan voor

zie ontstaan zijn coproducties. Bijvoor-

firewalls en aparte technici aangeworven

buiten de website?

beeld met Dora Garcia en het Makba.

die niet enkel denken in termen van secu-

Dora Darcia kan tentoonstellen in het

rity maar ook in termen van artiesten. Dat

Dirk: De vraag is misschien eerder: waar-

Makba maar ze wil hier ook een website

kost veel geld. De Walker Centre heeft

om de behoefte om het te tonen?

aan koppelen die langer zal bestaan dan

beslist om heel die sectie Nieuwe Media

de tentoonstelling.Het Makba vond dit

op te doeken omdat het teveel geld kost.

Annemie: Voor mij is de ideale voorstelling

goed maar ze wilden ook ineens het werk

Die coproducties zijn meestal een goede

het ‘bureau deplacé’. Onder deze vorm

kopen met het idee een object in stock

gelegenheid om wel wat geld te krijgen

presenteerde ik de database bij Tours &

te hebben. Het equivalent hiervoor voor

omdat iedereen wel iets wil betekenen in

terlaten. Zij hebben dan aparte servers

Taxis. Dit is geen installatie op zich maar

Dirk: Heb je dat project helemaal zelf ge-

de website was om deze op hun server te

het internet maar het is nog altijd niet

het is eigenlijk een voorstelling van het

financierd?

plaatsen. Op zulke manier wordt er ge-

gewonnen.

project. Daarom dat ik het ‘bureau deplacé’ noem. Het publiek had toegang tot de

Annemie: Ja.

database en ze gingen wel kijken en zoe-

dacht. Dora heeft dan geantwoord dat

Ik had nog één vraagje over dat

de website met zekere security measu-

collectieve geheugen. Je verzamelt al

res is geformatteerd zodat zelfs zij er

deze foto’s en vele mensen sturen reac-

ken maar bijna niermand leverde bijdra-

Dirk: Dat is typisch voor zulke projecten

met moeite nog in kan, dat wat mensen

ties hierop en dit geeft het idee van een

ges ter plaatse. Ik was er ook zelf om uit-

die evolutief zijn, namelijk dat je misschien

toesturen er niet in zal geraken door de

collectief iets.

leg te geven over het project. Daarnaast

wel geld krijgt voor iets punctueels, zoals

firewalls, dat zij dan de controle verliest

werd er ook een film getoond. Deze was

een tentoonstelling of publicatie, maar

over haar werk waarvan ze stukken wil

Annemie: Een soort collectief verhaal dat

de registratie van de poetry reading met

dat het onderzoek zelf niet gesubsidieerd

gebruiken in haar ander werk. Dit is heel

uit die verschillende reacties ontstaat.

Kristin Prevallet en Eavesdropper. Waren

wordt, behalve met een werkbeurs. Je zou

logisch natuurlijk. Deze onderhandelingen

Je weet niet vanwaar die mensen komen,

er geen reacties ter plekke, eens thuis

kunnen spreken over verschillende modu-

zijn nog altijd bezig. Ik heb dan voorgesteld

je weet niet wie die mensen zijn, je weet

hebben veel mensen per internet gere-

les of fases waarvoor je wel geld zou kun-

een contract te maken waar Dora Garcia

ageerd. De reacties die ik kreeg werden

nen aanvragen maar misschien niet zal

het werk autonoom verder zet maar wel

uitgeprint en opgehangen. Op die manier

krijgen voor elke fase. Het is heel verwar-

contractueel ervoor garant staat dat de

was het een work in progress, waarbin-

rend voor overheden om precies te zeg-

website openblijft. De bekommernis van

nen het aantal reacties groeide. Dat zie ik

gen wat het project is.

het museum is om het geld te verliezen

als een vorm vanpresentatie. Deze manier

Annemie: Bij de Vlaamse Gemeenschap,

door hackers of een crashend systeem

van presentatie is een soort van levend

Beeldende Kunst, had ik het project inge-

terwijl Dora’s bekommernis is om verder

archief. Er zijn natuurlijk andere vormen

diend maar het werd

te werken terwijl het niet wordt geac-

van

achter-

afgewezen. Ik spreek nu over vier jaar

cepteerd dat het op een autonome ser-

grond, maar voor mij was dit de enige va-

geleden. Daarna heb ik het ingediend bij

ver wordt gezet met de idee om het na

labele vorm om zo’n project naar buiten

de VGC waarvan ik 100.000 BEF heb ge-

een aantal jaren over te hevelen naar een

te brengen.

kregen, hetgeen ik in die website heb ge-

archief server bijvoorbeeld. De Walker

stoken. Die website heeft natuurlijk meer

Centre for the Arts heeft dan gezegd dat

presentatie

met

dezelfde

alleen maar waarover ze het hebben. Je
voelt ook dingen die terugkomen en dit is
natuurlijk omdat het gaat over trefwoorden die ik heb opgegeven die gaan over
identiteit. Daardoor putten ze uit een
bepaalde richting die ik collectief geheugen noem, het psychologische, het onderbewustzijn,

de

cultureel-psychologische

kant. Daarmee wordt een groot verhaal
gemaakt waar ik toch meer de nadruk op
zou moeten leggen.

Els: Ik denk dat je na het verzamelen aan
een tweede stap moet beginnen.
Dirk: Ik denk dat ook.
Els: Dat is uiteindelijk het interessante
aan het archiveren. Het archiveren op
zich is één ding.
Annemie: Daartoe zijn de anonieme bijdragen te weinig interessant. Ik denk
dat ik eerst moet verdergaan met het
verzamelen van materiaal, meer gericht
verzamelen ook om dit dan uit te werken
naast de heel specifieke samenwerkingen
met kunstenaars. Ik heb voor dit project
subsidies gekregen van het VAF en waarschijnlijk krijg ik ook geld van Beeldende
Kunst, ook al heb ik daar nog altijd geen
bevestiging van gekregen.
Dirk: Om verder te werken zou je echt een
onderzoeksbeurs moeten hebben.

art is politics
sonictags
[2004]
Everything that takes hold of the flow of life for its own sake is politics.

By placing back these synthetic-speech-soundfiles into the urban space, I tried to ex-

[Hans Richter 1929]

plore different approaches to property extraction from objective reality of a city landscape.

The quote from Hans Richter summarizes his pivotal role in the development of the

The audio-interpretation is abstracting the text from its origin due to processing. Fed

early twentieth-century avant-garde [dada] and his political activism. When Richter’s

by the data coming from variable parameters [RGB, city-images] the phonemes param-

work is viewed in its historical and political context, he emerges as an artist committed

eters [frequency, pitch] are changed in a continuous way. By doing so, the city is chang-

to the power of art to change the fabric of social, political, and cultural affairs.

ing the speech content in realtime.

This text is used as a the conceptual starting point for my contribution to the Sonic
Tags workshop, contextualized in the Re:activism conference [Central European University, Budapest, 10/10/2005 – 16/10/2005].
The Re:activism conference addresses what role social activism can play in the broad
process in which emerging new media technologies transform existing structures of
cultural, economic and political power.
The Sonic Tags project is to build small FM-transmitters and place a bunch of them in
the public city-space.

Supplied with a street-map, a small radio-receiver and head-

phones, the public can discover a city-center tagged with sound-messages, sometimes
poetic, sometimes activist, sometimes just informative.
For the production of my audio-content, I worked with data forthcoming from different
media. Aspects of physicality [image] interact with and modify the audio-data [frequency, pitch] in the context of real and virtual environments. All speech is synthetic and was
made in realtime with the MaxMbrola-object.
The aim of speech production is to exchange messages. For singing, the main aim is
to use the voice organ as a musical instrument. Therefore a singing synthesis system
needs to include various tools to control (analyze/synthesize or modify) different dynamics of the acoustic sound produced: duration of the phonemes, vibrato, wide range
modifications of the voice quality, the pitch and the intensity.

the Boundaries of new media activism - Central European University, Budapest
exhibition: sonictags | akku - budapest - november 2004

dwelling
memory 754.0
[2003]
Een digitaal archief, zoals het menselijk geheugen, is geen statisch gegeven. Het geheugen is een opslagplaats van een enorme hoeveelheid aan impressies die toelaten
om beelden te reconstrueren wanneer nodig.
Het belang van de opgeslagen informatie ligt erin hoe ze in het heden gebruikt wordt.
Het is hoe er met herinneringen wordt omgegaan, het is het steeds veranderlijke
proces van de reconstructie en de interpretatie die de actuele betekenis geeft aan
de herinneringen uit het verleden.
Representatie gecontextualiseert.
dwelling | vivier
thurn and taxis - Brussel

Memory#754-0 is een multimedia installatie opgebouwd uit 6 diaprojectors, 480 filmstills, noise soundtrack.
beeld en tekst : annemie maes

kunstenaarsarchieven

stemmen : viviane de muynck en nicholas lens
sound : guy van belle

speelterrein voor onderzoek van bepaalde constructies.Het archief is tevens de
uitvalsbasis voor reflectie over de invloed

Annemie Maes - 2002

van deze combinaties van elementen op
de representatie van een identiteit.

In een persoonlijk archief werkt de kun-

Een korte reflectie over de functie van

stenaar met zijn uitgebreide databank aan

het archief als kunstproject.

beelden en gevoelens en onderzoekt via
bepaalde combinaties van heden en verleden de eigen identiteit. Het archief van de

Het archief als kunstproject

identiteit is opgebouwd uit een veelheid
aan socio-culturele, historische en psy-

Het ‘archief’ is als concept vandaag de

chologische elementen en invloeden. Op

dag niet meer weg te denken uit de he-

hun beurt spelen tijd, plaats en geheugen

dendaagse kunst. Beelden, woorden, er-

hierin een belangrijke rol. Het onuitputte-

varingen, emoties, worden voortdurend

lijke aantal combinaties van deze elemen-

gecatalogiseerd

ten vormt voor de kunstenaar een ideaal

persoonlijke en publieke archieven, om

en

weggeschreven

in

dan weer terug samengesteld en achter-

‘sections’ ontstond

complexe,

iets in mekaar gezet? Het zijn de marges,

Het opslaan, verwerken en doorgeven

eenvolgens ontleed te worden.

schijnbaar chaotische maar uiterst ver-

er

een

de lege vlakken, de ongeziene verwijzin-

van archiefinformatie kan gebeuren op

Ook kunstenaars werken met deze ar-

weven structuur die echter nooit een

gen die de betekenis steeds opnieuw mee

verschillende niveaus : individueel in onze

chieven, en zien ze als een taal waarvan

concrete vorm leek aan te nemen.

produceren.

persoonlijke herinneringen en collectief

de code al dan niet moet gekraakt en

Het beeld van de arend [met al zijn conno-

ontsloten worden.

taties : poëtisch, realistisch, politiek, soci-

In het hedendaags archief wordt de on-

taal en beeld. Maar de betekenisproduc-

‘De identiteit’ kan gezien worden als een

aal, metaforisch] heeft een sleutelfunctie

mogelijkheid tot ‘volledige archivatie’ en

tie binnen het hedendaags archief speelt

persoonlijk archief dat gevormd wordt

binnen het project. Door al deze verschil-

de demonstratie daarvan uitgewerkt. Via

zich af op het niveau van de creatie en de

door het totaal aan opgeslagen ervarin-

lende soorten afbeeldingen te verza-

zijn netwerkconstructie vormt het een

interpretatie. Op alle niveaus wordt het

gen. Deze worden onophoudelijk volgens

melen in verschillende secties, maakte

organisch geheel waarin de aandacht ligt

archiveren gezien als een open collectie

variabele parameters samengebracht

Broodthaers in wezen een ander soort

op de verbindingen die tussen de verschil-

van elementen die alleen maar kan groei-

in steeds verschillende configuraties en

rangschikking : niet van de arend maar

lende elementen van het archief kunnen

en naar de toekomst toe. Uitbreiding is

brengen zo een bepaalde representatie

van een classificatiesysteem in werking.

ontstaan.

een van de sleutelwoorden.

naar buiten.

Duidelijk werd dat classificatiesystemen

Om nogmaals Derrida aan te halen : “‘Het’

Bart De Baere in Interarchive : The cultural herita-

geheel bestaat niet, hoogstens kan er

ge as a stream of possible narratives : from stora-

sprake zijn van ‘een’ geheel waarvan de

ge and access to stories, connections and palaver

grenzen steeds kunnen worden verlegd

: A cultural policy is able to propose object-based

en waardoor ook steeds nieuwe interpre-

functions alongside person-based ones, such as

taties mogelijk zijn.” 2

communityforming or ‘cultural competence’. The

De gebruiker baant zijn eigen traject door

object-based functions can be divided into three

het archief. Deze weg vormt een segment

main dimensions that form a single continuum :

tussen

punten.

creation, presentation and preservation, which

Zonder vertrek- of aankomstpunt brengt

are mutually dependent. Culture expresses itself

hij steeds nieuwe mogelijkheden in kaart,

solely in gestures which always originate some-

afhankelijk van het niveau waar men de

where, prove themselves (creation), and lead so-

weg opstapt. Telkens worden nieuwe con-

mewhere. Creation is the interpretation of what

necties binnen nieuwe contexten gecre-

has gone before, and is therefore always based on

eerd en geïnterpreteerd.

the cultural heritage, including reflection.”

in verhalen, rituelen, wetten, concepten,

hun inhoud een bepaalde orde en structuur opleggen. Maar Broodthaers heeft
Klassiek versus actueel : de orde gede-

er alles aan gedaan om de interpretatie

construeerd?

van zijn “Musée” naar het publiek zo open
mogelijk te houden door misleidingen en

In een klassiek gestructureerd archief

contradicties in te lassen.

wordt

gedaan

Zijn museum had zoveel gezichten als er

door de keuzes die gemaakt worden bij

versies waren. Via al deze willekeurige sec-

het archiveren en door de hiërarchische

ties [waarbij het ontstaan van de ene de

klassificatie van documenten betreffende

andere ophief ] deconstrueerde Brood-

het onderwerp van het archief.

thaers op ludieke wijze de structuur van

aan

geschiedschrijving

het klassieke archief en tegelijkertijd van
Een kritiek op deze autoritaire werkwijze

de machtspositie van het museum.

werd ontwikkeld door Marcel Broodthaers
in zijn project “Musée d’Art Moderne, Dé-

Ook Derrida ontwikkelt de idee van de

partement des Aigles”, waarin hij tegelij-

deconstructie, om zo het accent te leg-

kertijd het museum als instituut op gelijke

gen op de constructie. “Via zijn vorm is

lijn zet van het klassieke archief.

elke boodschap een ‘constructie’, de vorm

Met zijn “Musée d’Art Moderne” ontwik-

neemt alle betekenis. Maar wat zit er

kelde hij een concept dat hem gedurende

achter die vorm, naast, tussen of onder?

vier jaar een structuur gaf om maat-

Wat wordt er niet gezegd, niet getoond,

schappelijke, politieke en institutionele

niet geschreven?” 1

constructies in vraag te stellen. De ene

Hij gaat de constructie ontrafelen, de na-

‘section’ volgde op de andere, en via deze

den blootleggen, de gaten tonen: hoe is

twee

ongedefiniëerde

Een persoonlijk archief : archivaris of

De hedendaagse kunstenaar die zich be-

waaruit in een goede vertaling [samen-

op meerdere niveaus onderzoeken eer-

translator?

wust is van deze paradoxen en ze als uit-

stelling] interessante vragen gesteld kun-

der dan kant en klare antwoorden te ver-

gangspunt gebruikt om te werken met

nen worden onder de vorm van bepaalde

wachten.

In een persoonlijk archief werkt de kun-

zijn archief kan eerder gezien worden als

representaties.

stenaar met zijn uitgebreide databank aan

een ‘vertaler’, een definitie die een minder

reflecties pretenderen niet de waarheid

In deze benadering vervalt de stelling van

beelden en gevoelens en onderzoekt via

hiërarchische connotatie in zich draagt

in pacht te hebben. Meestal wordt een on-

kunstenaar-archivaris

bepaalde combinaties van heden en verle-

dan de term ‘archivaris’. In dat kader ci-

derzoek niet doorgevoerd tot een logisch

schiedschrijver in de klasssieke betekenis

den de eigen identiteit. Het archief van de

teer ik graag volgende passage van Wal-

einde, ‘en cours de route’ kunnen verschil-

van het woord : dé geschiedenis bestaat

identiteit is opgebouwd uit een veelheid

ter Benjamin:

lende wegen [tegelijkertijd] ingeslagen

immers niet. Geschiedenis wordt telkens

worden. Deze mix van logische, intuïtieve

vanuit een ander hoek herschreven, er

aan socio-culturele, historische en psycho-

Deze

representaties

en
als

mogelijke

ge-

logische elementen en invloeden. Op hun

“Translatability is an essential quality of cer-

en historische onderzoeksmethodes be-

bestaan duizenden geschiedenissen en

beurt spelen tijd, plaats en geheugen hierin

tain works, which is not to say that it is essen-

stendigt op haar beurt de actualiteit van-

evenveel representaties van de identiteit.

een belangrijke rol. Het onuitputtelijke aan-

tial that they be translated; it means rather

en draagt bij tot de organisch uitdeinende

tal combinaties van deze elementen vormt

that a specific significance inherent in the ori-

vorm van het archief.

voor de kunstenaar een ideaal speelterrein

ginal manifests itself in its translatability. It is

De kunstenaar als vertaler en het archief

voor onderzoek van bepaalde constructies.

plausible that no translation, however good it

als een netwerk in voortdurende ontwik-

Het archief is tevens de uitvalsbasis voor

may be, can have any significance as regards

keling sluit hetdenken van een archief als

Tijd en Plaats. [Espace Temps]. Geschie-

reflectie over de invloed van deze combina-

the original. Yet, by virtue of its translatabi-

vorm van controle of zelf-controle hele-

denis en cultuur. Politieke-, sociale- en

ties van elementen op de representatie van

lity the original is closely connected with the

maal uit. De aandachtspunten liggen hier

psychologische omgeving vormen de ba-

een identiteit.

translation; in fact, this connection is all the

op het toeval, de cross-overs en de meer-

siselementen van de identiteit. Binnen de

closer since it is no longer of importance to

lagigheid in de connecties van de verschil-

constructie van de representatie moeten

Bij het beheren van zijn archief wordt de

the original. We may call this connection a na-

lende elementen. De zintuiglijke intuïtie en

ze steeds binnen de actuele context geïn-

kunstenaar een ‘archivaris’ die werkt met

tural one, or, more specifically, a vital connec-

de emoties van de kunstenaar spelen bij

terpreteerd worden.

de verschillende paradoxen eigen aan het

tion. Just as the manifestations of life are inti-

deze representaties een belangrijke rol.

archief.

mately connected with the phenomenon of life

In “Discours, figure” verdedigt Lyotard de

Bekijken we op dat vlak het persoonlijk

Hij streeft naar volledigheid maar ontdekt

without being of importance to it, a translati-

waarde van dat zintuiglijk ervaren. “Het

archief van Andy Warhol : een reeks van

de onmogelijkheid om deze te bereiken ver-

on issues from the original – not so much from

oog [de intuïtie] maakt zijn eigen verbin-

610 kartonnen dozen die een periode van

mits een archief a priori niet-eindig is. Hij

his life as from its afterlife. For a translation

dingen doorheen het kunstwerk [archief ]

30 jaar overspannen. Warhol verzamelde

streeft naar een zekere orde en controle

comes later than the original, and since the

en staat tegenover het gesproken woord

hierin op dagelijkse basis foto’s, kranten-

onder de vorm van rangschikking maar

important works of world literature never find

[het logisch denken] dat altijd tekort

knipsels, fanmail, persoonlijke briefwis-

constateert dat de klassificatie van gege-

their chosen translators at the time of their

schiet en nooit kan doordringen tot de

seling, beeldmateriaal voor kunstwerken,

vens een massa aan nieuwe relaties en be-

origin, their translation marks their stage of

verschillende lagen van het werk. Beteke-

katalogi, objecten, uitnodigingen aller-

tekenissen in zich draagt. Hij streeft naar

continued life. The idea of life and afterlife in

nissen moeten ontbonden en terug op an-

hande en tal van andere dagdagelijkse za-

het opslaan van herinneringen om op deze

works of art should be regarded with an enti-

dere manieren samengesteld worden.” 5

ken. Hij gaf deze dozen de benaming ‘Time

manier het geheugen veilig te stellen maar

rely unmetaphorical objectivity.” 4

Werken met het archief is een voortdu-

Capsules’. Aan de oorsprong is een ‘time

rende in vraagstelling van bepaalde con-

capsule’ bedoeld om de ‘Zeitgeist’ van

beseft het risico dat door dit opslaan de
gedachtengang

reflecteert

Tijdsgeest

herinneringen niet meer aan beleving toe-

Deze

het

cepten en zelfconcepten. De complexiteit

een specifieke periode te bewaren voor

komen.

kunstenaarsarchief als een identiteit, van

van de naar voor gebrachte constructies

toekomstige generaties. Een paar zorg-

vuldig uitgezochte items worden daartoe

beeldbronnen voor mogelijke schilderijen.

pen, naar een onbeperkt niveau verheven.

aard van deze representaties zijn zowel

samengebracht, verzegeld en gedateerd

Het

Verschillende

op cultureel- als op geografisch gebied

opgeborgen. Voor Warhol functioneerden

voor- en zijn analyse van hedendaagse re-

ken dan ook dankbaar gebruik van een mix

grensoverschrijdend.

deze time capsules niet enkel in dit op-

presentatievormen en onderzoekt de rol

van

media zoals hun ‘office voor offline en-

zicht, maar archiveerden ze ook zijn per-

van de fotografie in relatie tot de schil-

door een archief op het net.

soonlijk dagelijkse leven. Door deze meest

derkunst. Samengesteld uit meer dan

banale details van zijn bestaan te docu-

5000 reproducties, amateurfoto’s, snap-

Het

Atlas

werken opzetten waar over deze zaken op

menteren creëerde Warhol een relatief

shots, portretten van historische figuren,

Group bvb. heeft een historische invals-

een intellectuele en creatieve manier een

volledig dagboek van zijn leven en de om-

pornografisch materiaal, stillevens, eigen

geving waarin hij zich bewoog. Evenals zijn

fotoos, landschappen etc. staan er meer

films en audiotapes zijn de time capsules

dan 600 geschilderde panelen tegenover

een poging om de tijd en het menselijk

die in strakke installaties tentoongesteld

bestaan vast te leggen door alles tot het

worden.

niveau van ‘kunst’ te verheffen. Warhol

Naarmate het archief zich uitbreidde begon

hanteerde dus niet echt strikte selectie-

de kunstenaar het op te delen naar bepaal-

criteria, maar toch krijgt de buitenwereld

de referenties : het onderwerp is ‘banaal’

bij het bekijken van of werken met zijn

maar het spreekt voor zichzelf over soci-

Time Capsules-archief een bepaald beeld

ale en morele kwesties. Hij bracht zo een

van de kunstenaar. Het ego van de kun-

fluctuerend stramien naar voor binnen de

stenaar tot kunst verheven.

totaliteit. Meerdere gebeurtenissen, bete-

hoek. Via de structuur van deze organisa-

kritisch discours kan ontwikkeld worden.

tie documenteert Walid Raad de heden-

Bij al deze verschillende benaderingen van

daagse geschiedenis van Libanon. Met

archieven komen steeds dezelfde vragen

fictieve documentenreeksen [o.a. een se-

terug : Welke elementen worden naar voor

rie collages van bomauto’s] , die hij becom-

gebracht, en welke blijven in het duister

mentariëert gedurende lezingen, toont hij

gehuld? Bepaalt de afwezige of niet-uit-

aan dat zogezegd ‘objectieve’ documen-

gesproken informatie niet evenzeer de in-

ten het verleden enkel weergeven volgens

terpretatie van de representaties uit het

hun contextualisering in het heden.

archief?

Richter’s

fascinatie

kenissen en reflecties komen voor tussen
Kan het onderliggend gevoel van een

de individuele afbeeldingen en de installatie

tijdsbeeld objectief binnen een kunste-

als geheel. Het archief dat in den beginne

naarsarchief

De

een improvisatorisch en cumulatief karak-

invalshoek zal altijd beperkt zijn, vermits

ter had transformeerde zich, door de tijd

het basismateriaal door één persoon is

heen en langs de weg van publiekspresen-

opgebouwd. Maar de lezingen ervan zul-

taties om, tot een encyclopedisch project

len meervoudig zijn. Het voordeel van de

met een eigen dynamiek en logica.

gearchiveerd

worden?

archiefstructuur is dat ze ons deze zaken
aanreikt, de informatie doorgeeft om zo

De opkomst van de nieuwe media heeft

kritische reflecties los te maken en een

een explosie van de kunstenaarsarchie-

interpretatieve dialoog op gang te bren-

ven, zowel op persoonlijke als op collec-

gen.

tieve basis, bewerkstelligt. Vooral het

Een andere kunstenaar die werkt met

internet biedt als open structuur een

een persoonlijk kunstarchief is Gerhard

dankbaar medium om archieven op glo-

Richter. Zijn ‘Atlas’ is een monumentaal

baal niveau optimaal te laten functione-

encyclopedisch ‘work in progress’ dat zijn

ren. Het doorgeven van informatie wordt

oorsprong vindt in het archiveren van

hier, door de intertextuele eigenschap-

‘fysieke’

kunstenaarsarchieven
presentaties

ma-

ondersteund

Via

verschillende

counters’, lezingen en het internet willen
ze belangengroepen en communicatienet-

kunstenaarsarchief

van

the

vivian de muynck - voice over for dwelling
memory 754.0

documenteert

Het kunst-archief draagt in die zin tegeHet Sarai Urban Archive is het collectief

lijkertijd de zwakte van de selectieve re-

archief van de Indische Raqs Media groep.

presentatie als de sterkte van de voort-

Het legt de nadruk op sociale en culturele

durende reflectie in zich in de relatie

informatieverwerking binnen de heden-

kunst en geschiedenis , -sociologie of -

daagse

psychologie.

stadsgemeenschap.

Via

tekst-,

video- en klankdocumenten toont het de
blind spots en absurditeiten in de representatie van dagdagelijkse sociale praktijken binnen deze gemeenschappen. De

De selectieve wegen van het geheugen

het bewaren en connecteren van deze

Wanneer er geen herinnering van de ba-

persoonlijke gegevens in relatie tot tijd en

siselementen meer mogelijk is geeft dit

Het menselijk geheugen kan ook be-

plaats, vormen de essentiële taak van het

een totaal chaotische representatie van

schouwd worden als een archief. De wijze

geheugen dat zich daarmee profileert als

het individu.

waarop wordt omgegaan met de data van

de bezige bij van het identiteitsarchief.

het geheugen heeft een enorme impact

Juist deze representatie is een sleutel-

op onze manier van representeren.

In dit verband wil ik graag Antonio Dama-

moment voor een individu om te existeren

Het selectieve geheugen, toegepast op

sio citeren. Damasio is een neuroloog die

binnen het cultureel circuit. Cultuur wordt

een onbewuste selectie van het basisma-

onderzoek doet naar emoties en gevoe-

geproduceerd door gemeenschappelijke

teriaal wordt een ideale vorm om elk be-

lens en de invloed die deze hebben op het

betekenissen die hun oorsprong vinden in

sef van volledigheid en autoriteit van het

proces van onze beslissingen [en dus op

het door het geheugen bewaarde verle-

archief te ondergraven.

de wijze waarop we ons representeren]

den en die gecontextualiseerd worden

en op het vormen van ons bewustzijn.

in het heden onder de vorm van een ge-

Een digitaal archief, zoals het menselijk ge-

meenschappelijke taal. We kunnen hier

heugen, is geen statisch gegeven. Het ge-

“Er zijn de conventionele herinneringen, dit zijn

spreken van het collectief geheugen. Het

heugen is een opslagplaats van een enorme

beelden van objecten en gebeurtenissen die in

ontbreken van de codes om deze gepro-

hoeveelheid aan impressies die toelaten om

het actieve geheugen gelinkt zijn aan een vas-

duceerde en in taal vervatte betekenis-

beelden te reconstrueren wanneer nodig.

te emotionele reactie. En er is het autobiogra-

sen uit het collectief geheugen te kunnen

Het belang van de opgeslagen informa-

fische geheugen dat beelden oproept uit voor-

ontcijferen, verhindert het functioneren

tie ligt erin hoe ze in het heden gebruikt

bije ervaringen. Indien beiden gecombineerd

van het individu binnen dit cultureel cir-

wordt. Het is hoe er met herinneringen

worden in het actieve geheugen, dan creëeren

cuit.

wordt omgegaan, het steeds verander-

deze twee soorten beelden samen een ver-

lijke proces van de reconstructie en de

ruimd bewustzijn. Dat verruimde bewustzijn

interpretatie die de actuele betekenis

geeft ons het gevoel van onze identiteit ([wat

geeft aan de herinneringen uit het ver-

ik hier interpreteer onder ‘representatie’ -

leden. Representatie wordt gecontextu-

a.maes] , het geeft ons het gevoel te weten wie

aliseert.

we zijn - wat nog verschillend is van het eigen
IK [wat ik hier interpreteer onder ‘identiteit’ –

De database van het geheugen function-

a.maes]. Dit gevoel van persoonlijkheidsbesef

neert als neurologisch systeem op ver-

wordt bepaald door een steeds opnieuw geac-

schillende niveaus: sociale en culturele

tiveerd autobiografisch geheugen.” 6

gewoontes en praktijken worden dus telkens gereconstrueerd via nieuwe con-

De disconnectie met ons autobiografisch

necties en betekenissen.

geheugen zou dus een probleem vormen

Voortdurend worden actuele en autobio-

voor onze representatie. Deze discon-

grafische herinneringen opgeslagen, ver-

nectie heeft geen verlies van identiteit

bonden, herwerkt en gecontextualiseerd.

[van het IK] tot gevolg, maar wel het ver-

Het in stand houden van deze metadata,

lies van de connectie met die identiteit.

1. Tekens aan de wand - Hedendaagse stromingen in de
kunsttheorie (W. Elias) uitgeverij Hadewijch, 1993 - p 171
2. Ibid. p 170
3.
Potentiality and Public Space - Archives as a metaphor and example for a political culture (Bart De Baere)
- Interarchive, uitg. Walther König, Köln 2002 - p106
4.
The Task of the Translator - Illuminations (Walter
Benjamin) Schocken Books, New York , 1969 - p 71
5. Tekens aan de wand - Hedendaagse stromingen in de
kunsttheorie (W. Elias) uitgeverij Hadewijch, 1993 - p 275
6.
Information is alive - The Memory as living Archive
(interview van Arjen Mulder met Antonio Damasio) - Nai
Publishers, Rotterdam, 2003 - p 153 e.v.

l’entretien infini #2
voices
[2002]
L’entretien infini #2 naar Maurice Blanchot
geluidsinstallatie
locatie : vlaamse steenweg, 1000 brussel
organisatie: dienst cultuur van de stad brussel en nicc-bruxel.
E.N.E.R.G.I.E
tentoonstelling hedendaagse kunst in de publieke ruimte, Brussel

Aan 13 kunstenaars werd gevraagd een interventie rond het begrip energie, in de breedste zin van het wword, te verwezenlijken.
Voetpaden, omheiningen, straatlantaarns en etalages ... werden door de kunstenaars
toegeëigend, gebruik makend van verschillende vormen van hedendaagse artistieke expressie, van geluidsinstallatie tot videoprojectie.
Belangrijk is de manier waarop de kunstwerken, zonder zich op een abstracte manier
aan het publiek op te dringen, een subtiele band creëren met het urbane weefsel. Deze
directe confrontaties onderstrepen tevens het belang van de publieke ruimte binnen
het emancipatieproces van de medeburgers: de stad als een centrum met onuitputtelijke mogelijkheden, als ontmoetingsplaats en forum voor bevraging en spontane communicatie.

Aandacht schenken aan het menselijke aspect, dat is waar Annemie
Maes naar streeft als ze via de weg van het geluid weer plaats ruimt
voor het intieme.
Stukken conversatie worden van op een palissade via ingebouwde luidsprekers verspreid. De stemmen doorkruisen mekaar en verhalen stuiten op elkaar. Hierdoor wordt het gejaagde ronddolen van de mens in
de stad gevoed met menselijkheid en gevoel. De fragmenten van persoonlijke vertellingen verstoren het automatisch komen en gaan van de
voorbijgangers diehet geweten van een privé-leven reïntegreren.
Isabelle de Visscher-Lemaître - Parijs, december 2003
katalogus E.N.E.R.G.I.E

In een schuttingsmuur van een braakliggend terrein in het centrum van de
stad zijn 10 kleine speakers gemonteerd.
Binnen een onbepaalde tijdsspanne wordt
een draaiboek afgewerkt met geluidsfragmenten. De voorbijganger activeert
via infrarood sensors de geluidsbronnen
wanneer hij de locatie nadert. Hij wordt
overvallen door stemmen uit de muur.
Deze stemmen vertellen elk hun eigen
verhaal, maar door een at random-techniek worden de verhaal-fragmenten door
mekaar gehaald. Soms overlappen de
stemmen mekaar, en krijgen we een babel-situatie; op andere momenten vullen
de fragmenten mekaar schijnbaar aan,
of soms nog zijn alleen geminimaliseerde
omgevingsgeluiden hoorbaar.
In de klank-weergave wordt er gespeeld
met impressies, met herinnering, met
plaats en tijd. De luisteraar wordt in dit
spel betrokken, en al snel wordt het hem
duidelijk dat de werkelijkheid niet is wat
men ziet of hoort.
Door de at random-weergave techniek
krijgen we dus niet alleen een steeds veranderend tekstscenario, maar ook een
oneindig veranderende ambient klankband.
De toeschouwer wordt figuurlijk uitgenodigd te reageren en het verhaal af
te maken. Hij wordt gedwongen tot een
constante heroverweging van zijn positie
tenopzichte van de installatie.
annemie maes - oktober 2002

l’entretien infini | voices
E.N.E.R.G.I.E. - Brussel

entretien infini #01
untitled dialogue
[2002]
multimedia installatie met 12 laptops
intern netwerk, video, klank
Locatie: MaBo brussels
In een bibliotheek klinken stemmen. Ze spreken korte zinnen. zorgvuldig formulerend
wisselen ze elkaar af, lijken ze met elkaar in gesprek te zijn. De stemmen komen uit computers die in de ruimte staan opgesteld.
Als in een chatroom verschijnen en verdwijnen de zinnen op het beeldscherm. Op de
achtergrond bevindt een beeld dat langzaam verspringend beweegt.
Net als de beelden blijken de zinnen gefragmenteerd te zijn, gevangen in hun eigen
werkelijkheid.
‘Taal’ is het middel bij uitstek om ons uit te drukken en om vorm te geven aan onze
werkelijkheid, aan onze identiteit.
Maar taal is kennelijk niet alleen een middel om te communiceren met de ander, zij is
tegelijkertijd een barrière tussen onszelf, de ander en de wereld.
Annemie Maes selecteerde teksten rond de notie identiteit en communicate uit boeken
van negen verschillende auteurs (Samuel Beckett, Marguerite Duras, Jean-Paul Sartre,
Cees Noteboom, Oscar van den Boogaard, Orhan Pamuk, José Saramago, Willem Brakman en Julian Barnes).
Sommige spreken in de ik-vorm, anderen spreken de luisteraar toe, en nog anderen vertellen een verhaal over anderen.
De computers staan opgesteld in de bibliotheek, tussen de boeken, opengeslagen. De
stemmen vullen de ruimte: zwevend in hun eigen wereld zijn ze verwikkeld en verstrikt in
een eindeloos gesprek.
Met de stemmen van Bart Stouten, Nicholas Lens en Chantal Pattyn
i.s.m. kuBrussel - germaanse filologie

l’entretien infini | untitled dialogue
groot beschrijf - Brussel

In a library there is the sound of voices. They speak short sentences. Carefully formulating and exchanging. It seems that they are in a conversation. Voices come out of
computers, which are set within the space. As in a chat room, the sentences appear
and disappear on screen. In the background there is an image that slowly moves in intermitted sequences. Like the images the sentences seem to be fragmented, captured
in their own reality.
Yet at the same time language is the only way to express ourselves and to shape our
reality, our identity. Language is seemingly not only a mode of communication with others, it is at the same time a barrier between others the world and ourselves.
Annemie maes selected texts which dealt with the notion of identity and communication from books of 9 authors. (Samuel Beckett, Marguerite Duras, Jean-Paul Sartre,
Cees Nooteboom, Oscar van den Boogaard, Orhan Pamuk, José Saramago, Willem Brakman, Julian Barnes). Some speak in first person, others speak directly to the listener
while others tell a story about others. The computers are set up in the library, between
the books, they lay open. The voices fill the space. floating in their own world, they are
caught in an endless conversation.
With the voices of Bart Stouten, Nicholas Lens and Chantal Pattyn
in collaboration with kuBrussels
multimedia installation : 12 laptops in ethernet network, video, sound

l’entretien infini | untitled dialogue
groot beschrijf - Brussel

l’entretien infini | untitled dialogue
groot beschrijf - Brussel

ice ‘n’ bass
hiding place #1
[2002]
Ice ‘n’ bass is een site specific [klank]installatie uitgewerkt voor de catacombeachtige ruimtes onder het Centraal Station.
In een metalen struktuur zijn grote ijsblokken opgehangen, die samen een dik glazen
oppervlak van 6m2 vormen. Het geluid van de vallende druppels op de onderliggende
metalen plaat wordt versterkt weergegeven in de ruimte. De druppels vormen langzamerhand een stroompje dat loopt naar een steeds groter wordende waterplas.
Aangepaste lichteffecten vervolledigen het enigzins onwezenlijke van de installatie.
Tijd en ruimte worden vloeibaar.
Gebaseerd op de contemplatieve uitstraling van een Japanse Zen-tempel, wordt er
in de installatie gespeeld met het beleven van ruimte en tijd. Door de presentatie te
minimaliseren lijken ruimte en tijd op te lichten. De klanken komen tot leven. In deze
directe geluidservaring eisen de ruimte zelf, en het tijdsverloop dat zich erin afspeelt
de aandacht op. De toeschouwer krijgt de indruk deel uit te maken van een intieme
belevenis die hij zich op zijn beurt kan toëigenen. Er wordt hem de plaats gegeven
zijn eigen imaginaire wereld te reconstrueren, een confrontatie met zichzelf aan te
gaan.
Twee ruimtes, twee geluiden. Druppels smeltend ijs op een metalen plaat. Contactmicrofoons en versterking. Subbas resonanties en water. De ene golf gaat over in de
andere. Het zichtbare wordt hoorbaar, het hoorbare wordt zichtbaar.
Het geheel voelbaar. Een zen-ervaring binnen de veelheid van beelden en klanken
eromheen.
in samenwerking met Hans Deman [foton]
Subbas soundtrack: Marc Roesems [foton]
liaisons secrètes | jonctions
centraal station brussel - oktober 2002
ice ‘n’ bass | hiding place #1
jonctions - Brussel

closed circuit #03
the random poetry gaze

Glass een dialoog aan met de eigenheid van de straat. De nadruk ligt hierbij op gebruik
van de specifieke ruimte en locatie van Looking Glass, maar ook op een zekere procesmatigheid. Daar waar dagelijks veel (dezelfde) mensen passeren wordt een beroep
gedaan op de verbeelding en oplettendheid van de toeschouwer. Het opbouwen van een,
al dan niet kortstondige, relatie met het publiek / de voorbijganger is essentieel.

[2001]

Scanning the contrast between private and public the Looking Glass will be transformed
into a huge poetic closed circuit.
Een uitdagende dialoog tussen binnen en buiten, tussen kunstenaar en toeschouwer,
tussen privé en publiek, wordt uitgespeeld op het vensteroppervlak van Looking Glass.
Where is the end of a thought?
Video en klank worden hier gebruikt om in real time vorm te geven aan de installatie.
De intieme, random weergave van een welbepaald (gesproken en geschreven) verhaal
wordt geconfronteerd met de voyeuristische blik van de toeschouwer. Deze laatste
wordt op zijn beurt deel van het verhaal , doordat zijn onderzoekende blik venstervullend naar de buitenwereld wordt teruggezonden en zo wordt opgenomen in het straatbeeld. Eavesdropper versterkt deze bevreemdende ervaring met een real-time mix van
soundsamples en gesproken woord.
Annemie Maes (concept & visual), Eavesdropper (sound)
en Paul Van den Akker (flash-scripting & technics).

closed circuit #3 | the random poetry gaze
looking glass - Brussel

“... You can see just a peep of the passage in Looking-Glass House, if you leave the door of
the drawing-room wide open: and it’s very like our passage as far as you can see, only you
know it may be quite different on beyond. Oh, Kitty, how nice it would be if we could only
get through into Looking-Glass House! I’m sure it’s got, oh! such beautiful things in it!...”
(from the complete works of Lewis Carroll - A wonderland of stories, nonsense and wit.)
Looking Glass is een vitrine gallerie in het centrum van Brussel waar kunstenaars uitgenodigd worden tot het maken van een site-specific installatie. De specificiteit van het
uitstalraam, van beeld naar straat, staat centraal. De ruimte achter het looking glass
kan door de beschouwer niet betreden worden. Openheid, uitdaging en communicatie
vormen het uitgangspunt voor de ingrepen. Artistiek beeld en klank gaan vanuit Looking

closed circuit #02
tokyo | brussels | new york
[2002]
Closed Circuit#2 is een klankinstallatie gerealiseerd in opdracht van het Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap in de inkomsthall van het Boudewijngebouw in Brussel.
Naar analogie met het klassieke beeld van de uurwerken in internationale kantoren of
hotels die de real-time weergeven van enkele wereldsteden, geeft de installatie het
reÃ«le tijdsverloop weer in de steden New York, Brussel en Tokyo onder de vorm van hun
eigen city-sounds. Brussel (0 uur), New York (-6 uur) en Tokyo (+8 uur) geven samen een
verloop van een etmaal. De ter plaatse opgenomen klanken zijn chronologisch gemonteerd in een klankband van 24uur. Deze wordt in loop afgespeeld en in de ruimte op een
welbepaalde plaats weergegeven via 3 parabolische luidsprekers.
Op hun traject naar de kantoren activeren de werknemers een infra-rood sensor, die
de klankweergave in werking zet. Op het moment dat de persoon onder de luidspreker
doorloopt krijgt hij een douche van geluiden over zich heen en wordt hij getransporteerd naar een andere stad terwijl hij fysiek toch in Brussel aanwezig is. Hij wordt geconfronteerd met een andere realiteit, een andere tijd/ruimte dimensie die zich als een
luchtbel bevindt binnen het Brussels universum.
De klank staat model voor een constante evolutie en maakt emoties los bij de toehoor
der. Bepaalde klanken roepen concrete beelden op. De klanken krijgen een plastische
expressiekracht en creëren een gevoel van ruimte.

closed circuit #2 |Tokyo, Brussel, New York
kunst in de openbare ruimte
boudewijngebouw - Brussel

closed circuits #2

In de jaren 90 kende de idee kunst in de

Closed Circuits#2, een werk van de in Brus-

De klankstraal confronteert ons met de

publieke ruimte, na 25 jaar artistiek ex-

sel wonende kunstenares Annemie Maes,

lawaaierige en soms aangename drukte

peri-

geplaatst in de uit glas en staal opgetrok-

van de stad, vluchtig gepraat, zacht ade-

ment omtrent de “blurring between art

ken hal van het Boudewijngebouw, is een

men, wegebbend geluid... Heel even neemt

and life” (Allan Kaprow) en de veelvuldig

product van dit artistiek/socio-culturele

men deel aan een andere realiteit, een

ges- telde vraag naar de betekenis van

denken.

andere plek.

kunst voor het leven, een verschuiving van

fysiek niet storend en subtiel geassimi-

het opsmukken van de fysieke omgeving

leerd door de context, is een ensemble

De straal functioneert als een teleport-

en het louter promoten van een esthe-

van drie metalen staven die hangen aan

er in ware Start-Trekstijl. Voor de voor-

tische kwaliteit, naar het leveren van een

het plafond. Aan de uiteinden bevindt zich

bijganger is het een gedachteflits, een

concrete bijdrage aan de kwaliteit van dit

telkens een parabolische schotel, waaruit

vluchtige

leven.

klankstralen en op de grond geproject-

karakter van het kunstwerk is dan ook

eerde uurwerken komen. Op zich vormen

helemaal afgestemd op de architecturale

de drie stralen nogal strak afgebakende

context, een doorgang, een hal. Het stads-

ten-

klankruimtes onder de scho- tel. Ze geven

geluid, dat functioneert als metafoor voor

toongesteld werden in een specifieke

het geluid weer van steden als Brussel (0

het leven dat zich eronder afspeelt, roept

configuratie,

verri-

uur), New York (-6) en Tokio (+12). Op zich

beelden op van een andere urbane re-

jkt met de notie producing. Hier staat

een afgerond tijdsverloop van 24 uur. Op

aliteit. De tijd die weergegeven wordt op

het zoeken naar en het verschaffen van

de grond geven de geprojecteerde uur-

de grond versterkt dit vluchtige moment

mogelijkheden aan kunstwerken om te

werken de tijd van de drie steden in real

van aangename displacement. Heel even

ontstaan, te groeien en te functioneren in

time weer.

wordt, rekening houdend met geografis-

Het

traditioneel

waarin

tentoonstellingsmaken,

bestaande
werd

kunstwerken
steeds

meer

Het

geïntegreerde

kunstwerk,

gewaarwording.

Het

transit-

che, architecturale en politieke aspecten,

de realiteit, op een specifieke locatie van
op een specifiek tijdstip, centraal. Het no-

Volgens Siraj Izhar gebeuren “unexpected

de monumentaliteit en het symbolis-

place-karakter van het kunstobject en de

things in situ: the site specific would not

che karakter van het gebouw vergeten

idee dat het beschikt over een transhis-

be a reading, a contained work or a dis-

en treedt binnen de politieke ruimte én

torische betekenis wordt hier ingewisseld

course but a matter of inhabiting and al-

binnen het alledaagse een metaforische

voor het site specifieke.

lowing rela- tionships to accrete in very

poort naar iets anders op...

artificial ways”. Closed Circuits#2 verrast
op deze manier de argeloze voorbijganger.

Patrick Van Rossem

Locatie: boudewijngebouw, Brussel - 1999
Publicatie : kunst in opdracht 1999 | 2000

closed circuit #2 |Tokyo, Brussel, New York
cd covers

closed circuit #2 |Tokyo, Brussel, New York
research

closed circuit #01
be your own dog
[1998]
multimedia installation realised for the show ‘veeARTsenij-project’ in Ghent,
may 1998.
Sceleton of 9 aluminium clouds, steel cables, video backprojection of slowly moving
clouds, sound. Dentist chair to be used by visitors.
The clouds are a metaphor for life. They go beyond the contradiction between stability
and motion.
In this installation, real clouds - a moving, spacious and 3-dimensional subject - are
locked in their own pictogram-form. In this surrealistic configuration they confront the
visitor with their parrallel reality that stands for the “Condition Humaine”.
The set-up of the installation is “Real Time”.
A caption camera is installed outside the location and in a closed circuit the same moment is represented inside. We are in a timeloop. Free randomness is captured in a fixed
form. Above is brought down. Inside out, outside in.

closed circuit #1 | be your own dog
vijartsenij project - Gent

WORKSHOPS

connected domes workshop

politics of change

okno, brussels - august 2009

ETC-festival, Umea University Sweden - june 2009

With the urban garden project we want to blend the natural and the digital world in

We study the empowerment in women’s everyday lives, how positive change happens.

one and the same eco-system. We explore how this fusion takes place: investigate in a

We trace the processes that enhance women empowerment, in order to understand

digital way the growth, blossoming and decay of plants while they are submitted to the

the conditions, strategies and tactics for change.

whispers from a rooftop garden

women empowerment and appropriate technology

natural elements as wind, rain, sun, pollution, ...
- practices for justice and equality : a ‘united women’s voice’ supports women rights
Is our environment programmable? Can this link to natural elements be controlled, en-

on domestic and public level. This empowerment provokes in turn a greater justice and

hanced or imagined in artworks? How does the fusion of natural and artificial matter

equality.

produce new organisms, new environments, new natures? How does technology ani-

- creation of jobs : we research the relationships between work and empowerment.

mate nature and space, and how do users and programs animate matter?

We explore the implications on women’s rights and women’s domestic and social living
conditions.

We observe the physical connections between people, nature and sensor-networks. We

- empowerment through ecology: environmental activism to reposition rural knowledge

introduce natural processes as composting and organic gardening in a creative mesh-

and culture. Research the awareness-building on organic agriculture. Explore the as-

network that combines natural and artifical elements in one media-ecological system.

sets of nature and distributed green power.
research methodology :
Information gathering through questionnaires, interviews and stories that focus on
the individual and/or collective approach, the action and the transformation.
Target group: women working in small distributed communities
Action: self-organisation in bottom up structures
Practices: appropriate technology, ecology, organic agriculture, social action
Objective: balanced and sustainable transformation of living conditions.

connected domes workshop
okno - Brussel

politics of change workshop
umea university - Sweden

politics of change
mahila samiti: a case study

wireless cities | shifting metropolis
Upgrade-festival, Skopje - Macedonia - september 2008

okno, brussels - december 2008

Wired Cities is a project on non-linear storytelling, exploring the city as a balanced and
tactile ecological system.
The map of the city is erased and reconstructed from scratch.
A city is a construction in space over a long timespan. All experiences are related, all
senses are mixed. Stories, sounds and visuals are contextualised into a dynamic database. The growth of the city is a continuous succession of phases.
There is the mental image of the city, and the legible image of the city. The readable impolitics of change workshop
okno - Brussels

age is grouped in parts and organised in patterns. The mental image is an image of the
city perceived by its inhabitants.

Rural India today : What makes change happen in women’s lives?
How are women from different social categories trying to reposition themselves in

How do artists experience a specific city? Edifices, old and new, that are considered

public and domestic spheres to change attitudes, achieve recognition and exercise

landmarks can be reconstructed and arranged along one’s architectural fantasies. Old

their rights at home and at work? Which forms of recognition can best support wom-

and new stories weave maps of collective memories. Analog and digital input are mixed.

en’s work as a tool for empowerment?

New skylines emerge out of folding architecture. Photographs and movies become new

How do women workers organize to claim rights and recognition?

textures.
Soundscapes and bits of spoken word and written text complete the story of the

We want to research the elements that provoke these changes. Trace the opportuni-

emerging city.

ties created by an original vision and leading to innovative practices. Study the actions
of mobilisation and organisation that are at the origin of changed conditions.
The outcome of the project is an artistic documentary with which we want to open a
dialogue on women empowerment. How it is understood by the women themselves and
how they put it into practice. How narratives on empowerment translate into diverse
local contexts and languages. ‘New narratives’ on women empowerment that take context, culture and history into account.
We want to generate a contextualised understanding of the relationships between empowerment and social change in the perspective of a more balanced society.

shifting metropolis workshop
upgrade festival - Skopje, Macedonia

intellistener | soundmapping

scanning the ecological factor
at unidee

Waag Society, Amsterdam - june 2005
workshop/performance
Cittadellarte, Biella - Italy - september 2007

Intellistener is een experiment om te onderzoeken hoe het medium radio door “re-mediation” (het omzetten van het ene medium in het andere) nieuwe mogelijkheden kan
opleveren voor maker en luisteraar.
Het gaat hier om gesproken radio: gesprekken, verhalen, interviews.
Het eerste onderdeel van dat onderzoek is de ontwikkeling van een computer programma waarmee audio lineair geannoteerd kan worden. Dat wil zeggen dat er op de tijdslijn
op specifieke plaatsen aantekeningen kunnen worden aangebracht.
Vervolgens wordt het mogelijk om een audio archief op basis van deze aantekeningen
te doorzoeken. Uiteindelijk zal de computer zelf combinaties van deze audio fragmenten
sound performance
cittadellarte - Biella, Italy

kunnen maken.

Unidee, or the university of ideas for transformations in all areas of the social fabric, is
a project by Michelangelo Pistoletto, and is set up in an old factory in Biella, North Italy.
The aspiration is to inspire young people from around the world to build a responsible
change in society by means of a residence programme where they activate projects

intellistener interview mapping workshop
de waag - Amsterdam

that interact within a social context.
Intellistener is an experiment in the remediation of radio.
During Unidee, the residents work on developing their proposed projects and actively

Specifically spoken radio: conversations, narratives, interviews. It is set up to investi-

participate in meetings and seminars held by representatives of the offices of Citta-

gate the result of recasting this medium and see what new possibilities this brings for

dellarte. The offices work on bridging art and society with the help of experts in various

both the maker and the listener.

fields: artists, professors, entrepreneurs, and researchers.

The first goal of this research is to develop an application to linearly annotate audio, i.e.

Events at Cittadellarte such as exhibitions, conferences, performances, and workshops

to add remarks and comments at specific points in the timeline. Next an audio archive

represent an integral part of the time at Unidee.

would have to be made accessible and searchable on the basis of these annotations.
Eventually the computer will be able to generate compositions from these audio fragments.
project Dirk Van Oosterbosch - Piet Zwart Institute

FILMS

borderland

Gypsy Woman Monologue
[translation from Albanian]

no tresspassing

My children too- stolen, my little daughter in
the middle of the street.

[2008 - 2009]

I want that one...picture, don’t give it to any-

I don’t have social security, he broke my teeth,

one! To steal from me, to do....

he chased me away from the doctor, he attacked the people that worked at the doctor’s

I am Tearcinova Elizabeta, Memedakovich Faid-

office, so they won`t report him to the police.

father, Memedakovich Nadzija, name surname,

The doctor wrote the report, but he took an-

changed Nadzija in Chair in church, with police,

other one and he made a forgery.

documents, Suzana Tearchinova –daughter,
mother Elizabeta Tearchinova.¬

Every month I go to (?) you can see on my face

Street 376 apartment, boulevard Asnom, 74,

and my eyes.

apartment 3- buy buy kids!

I eat in church this week with gods help and
now here I will give my signature.

Sister don’t, now we have arms, legs, arms,

film | installation in progress.

eyes, ears, nose...take a picture of the dog.

I have never sold my apartment and house

Get away, you`re not gonna seat all day here

to anybody and they lied to me, I`m illiter-

with me. Chase her away from here man.

ate woman. I`ve been to three courts...docu-

Do you want bread, nothing, ok. Do you want

ments...they took me to Zagreb, from Zagreb

smoke? Come on, I know that you smoke.

through the woods, to Trieste, Padova, Venice

If I`ll die I`ll die not you. Look how you will get

i`m going with some mobsters in a car to Ger-

brains with this cigarette.

many, Trieste, Padova, Venice, Barbarij (no idea

I don’t take pills, I just smoke. Take some, come

where the last one is)

on take some...sit here and smoke.

In Skopje, Macedonia, the river is a border. The old bazaar, the Albanian part of the

I`ve slept for the most and what I wanted the

city, is a little eastern enclave set into the western -but still with a strong socialist

My passport was stolen. Susana’s passport

most were male pants. “Tut mir leit”, we say in

influence- city of Skopje.

was stolen. They took her ID, I have an ID of my

gypsy language “milai”- in summer, and “tuto”-

child, Sebastian is not with me that is called

we say for tobacco :)

During my travel through Kosovo and Macedonia, I learnt to understand a little bit

Toshe, Kadisha is not with me.

I don’t have batteries I have diploma/ certif-

more about the precarious and

I only have my little child Suzana. I live near the

icate for finished school. If you have one of

bank, down there,

your workers in other town you need to have

I have (?) at the bank infront of me, I don’t have

from the bank some documents for how much

Borderland, a filmproject in progress, is a report of that geopolitical situation based

a roof, I want to get away here and they beat

money did you took, so they will invite you as

upon a monologue of a Gypsy women. It handles topics of woman traficking, sex work-

me. They beat me with sticks, this morning to

a guest.

ers, people without papers and living standards.

break my leg.

fragile relationship between the Albanese people

and the rest of the Balkan-people (Macedonians, Serbs, Bosnians).

He said he was my son, wanted to take the

(I think she is explaining the documents that

The film is a split-screen visualization of the Albanian Gypsy monologue, and a simul-

house… mother killed, he wants to kil me too,

you need to apply for a visa- the invitation let-

taneous translation by a young Serbian women sitting on the map of Skopje.

my sister,

ter- that you are visiting someone-as a guest,

and the “money that you took in the bank” is

Here is your document, but I`m illiterate, to go

food that were thrown after the disaster

Here child, take the chocolate! And I`m tak-

the bank account/or the cash money that you

to that place, to give you money.

earthquake in Skopje in 1963, so they were

ing the chocolate and I eat it and really is a

need to show to the consulate before your

When I went I was really pregnant and I went to

exhilarated to find packages of food)

chocolate and I eat it!

trip -that you have the material coverage for

work in an nursing home, I was working there

your visit.)

for 3 days, 3 milliards( Yugoslavian currency).

They wanted to beat me and my mother

came to my mind.

(I suppose she mixed the Yugoslavian currency

said -

I have struggled a lot with this money with the

Street number, address, courts judges, so the

with the current Denar- as usually some older

me!

bank, personally mine I have a card in the bank

police there will know how many days you will

people do- so 3 milliards are 300 denars. In 3

They want to know where the hole with

and in Germany Düsseldorf, Susana, (…more

be there to get you back to the police, social...

days she earned 900 denars witch is less then

chocolates and meat is... (the aid)

names) I’ve opened new blue bank account and

then in airplane and straight back home.

15 euro.)

And I can’t forget what my mother said...

I put marks in her account, and my pay was

even if you kill me!

2200 marks.

(It is possibly that she was deported because

And now me, I`m forty-fifty years old, and that
Child the neighbours want to kill

she mentions the police/juridical system quite

I took 25 kg of cooking flour, potato, been, pep-

And when my mother came back said- child

I payed apartment, water, electricity, I payed

a few times) We have a break half year, back in

per and that was it. So, that was the money,

keep a hold of this bag. She put wood in

social, I payed red cross, I payed branch, toilet

school, you took your grades report half year

but I didn’t have husband, he was my lover.

there, and big chocolates with peanuts, al-

everything.

and thats one year.

Husband for me-never again!

monds...listen to me when I`m talking.

If someone wants me to feed him- no thank

My mother said- you know child, by the riv-

And then next money I got as 500 milliards.

If I have fucked and made child and I`m in a

you, and to fuck me and to beet me...I don’t

er here, here is the hole.

(Probably she moved back here)

state/government work nobody would give

have the nerves for that!

Oh, I`m sorry...buy buy girl! ( she is talking

In school in gymnasium. I got my grandfathers

me a work, nobody will give me money to seat

I`m responsible for my children and for me.

to another person that passes buy on the

name when I was in school, if it is possible

home to babysit the child that I`ve made.

You can change the registration (get divorce)

street)

someone to lecture what my mother told me,

if somebody is lying to you. If somebody wants

Get way from here then!! (to the same girl,

the apartment and the house, but they took

Cant find something to do with your child that

to lie to me, let him come here and work. Or to

cursing for some time)

from me the travelling expense to Trieste 600

you have gave birth to, a child, then you bleed,

work over there on Kale ( the fortress Kale-

Mother said the hole is not there anymore,

marks, and other money they took from me,

then It stops, to go back to.....if you are sick

a historical place/monument ...maybe she is

the bulldozer came and covered it. Child

everything from my money to my underwear,

you need to have a note from the doctor, then

talking about digging at the archaeological

they want to kill me, because of the choco-

my hair they took everything from me.

you take a break then you go home then you

finding place. )

lates and meet.

Mother father sister , picture. I don’t want

go to work.

Let him work in Keramidnica ( neighbourhood

Where is that place mother? Here here,

anything from them, just to give back the pic-

(She explains how nobody cares if you have

in Skopje) at the river Vardar where my moth-

near the R. Vardar at the end.

ture that they took from me.

medical problems or child when you work ille-

er told me after the earthquake I was born in

And after a few years I went to a slaugh-

If I had money in bank I would make the church,

gally ...and because of that she cannot afford

1956 on the 4-th, 28-th of April, 1058 (that is

terhouse, in Keramidnica. There is a yellow

I want everybody to know that I would make

doctor and she cannot take a doctors notice

before the earthquake in Skopje in 1963)

house. Now there is field here. And the pic-

the church.

to work so she probably gets fired)

Mother took back to go get wood and there

ture that comes in front of my eyes the

was a tall men, so my mother said she went

thing that my mother said, and I took some

Now I will sign, for my children mother father

Not interested in doctors if you had sex to sit

to get wood.

food and when I see my dream I was slip-

and that husband over there that mended

home to do nothing.

Then my mother came and she said- Daugh-

ping and it was written , Its written marble,

something in the house.

I`m saying to the social worker- “you can give

ter! They have thrown chocolates, meet, God

(she reminiscent of the place where the

Me and my mother have struggled. When was

me money” and she tells me -you are illiterate

It`s wonderful!

chocolates were berried, or she dreamt

the earthquake, me and my mother in wooden

woman.

(She is talking about the aid packages with

about it )

wheelbarrow, we took different kinds of ma-

terials, I have begged for money, and I want

End of story! End of the programme!

to give signature again for the apartment and

Now we can see each other... put your money

the house.

back in the pocket!

600 marks for taking me there! (The money

You don’t have either...yes...

she payed someone to get her to Germany illegally. )

(That’s the end of the story!)

So I don’t know anything else, then it was
100marks 65 milliards, there was no problem, I
would give him 70 milliards.
She send me to Novo Lisiche (neighbourhood),
apartment number 8 in our building, I gave my
signature on Sunday in church for the apartment and the house- 600 marks.

What will I do, How will I do it...is this a state??
To give them back because they lie to me as if
I was selling the apartment. ( she might have
some legal process going on...she mentioned
some legal terms )
I want immediately for this problem to be
solved, my children back,

my father, legal

things to be settled.
If I need dick I will take this and put it inside!
I don’t need a dick anymore. To get that one
ready for me.
I have my children, three children, Sebastian,
Kadisha, Rufaj and now Susana.
Sebastian and Kadisha are not baptized in
church, only me and Susana little daughter.
My sons name is not a Toshe, my sons name is
Memedakovich Sebastian.
Im Illiterate. My three children are born in
hospital in the Chair (neighbourhood in Skopje) clinic. I had an abortion also, in the Chair
clinic.

temps perdu, temps retrouvé
[2001]
A slowly evolving , 1 hour movie split over 6 screens.
It deals with topics as memories and time.

trade routes
documentary
[1997]

Trade routes is a 20 minutes personal account on the 2nd Johannesburg Biennial.
the biennial ‘Trade Routes: History and Geography ‘ took as its general theme the notion of global traffic in culture, and is curated by Okwui Enwezor and Octavio Zaya.
The twin concepts of History and Geography were often brought to bear in challenging
the kind of fixed boundaries, whether physical borders or more theoretical ones, that
characterize global dynamics at the end of the 20th century.
The biennial attempts to map the emergence of hybrid cultures and identities as national boundaries crumble or are redrawn and is set out to explore cultural exchange.

now here nowhere
[1999]
16mm film - 12 minutes
concept, scenario and direction : annemie maes
production : pix & motion
A poetic account on the last decade of 1999 before entering the new millenium.

selectie tentoonstellingen en performances
2010
Politics of Change presentatie i.s.m. Billy Bultheel
Festival van Vlaanderen (ex Klinkende Stad, Happy New Ears) Kortrijk
April 2010
Politics of Change presentatie ESC Graz, Oostenrijk
http://esc.mur.at/
Maart 2010
2009
Politics of Change (film) – in het kader van SIC (sound/image/culture workshop)
3 december Brigitinnen, Brussel
17 & 18 december – Netwerk, Aalst
Politics of Change (Finnish Institute Damascus in collaboration with Crusading Sweden)
exchange project: contemporary Arab Representations
Art House Damascus, Syria – november 2009
Politics of Change - Global Eco Forum / Capsula Barcelona
one-day conference dealing with social responsability,
sustainability and eco-innovation
www.capsula.org.es
Barcelona, Spain - oktober 2009
Politics of Change – InBetween/Gynaika,
Antwerpen - september 2009
http://www.gynaika.be/site/pages/inbetween.php?project_id=118&taal=nl
Connected Domes Workshop
1 week workshop, Okno Brussels
http://thoughtsandtalks.so-on.be/2009/08/22/connected_domeswhispers-from-the-garden/
Politics of Change – ETC (eclectic Tech Carnival)
Umea University, Sweden
http://thoughtsandtalks.so-on.be/2009/06/10/mahila-presentation-at-etc
http://www.eclectictechcarnival.org/node/869
Politics of Change presentatie - Upgrade, online
http://upgrade.okno.be/?p=4
Lecture ‘Politics of Change’ - Pixelache/ Helsinki
April 5 2009 – Kiasma (museum of modern art – Helsinki)
Politics of Change at Pixelache/ Helsinki in ‘Signals from the South’
MUU gallery from march 12 till april 5 2009
http://2009.pixelache.ac/events/signals-from-the-south/
http://2009.pixelache.ac/projects/politics-of-change-poc/
Politics of Change - Vooruit/ Gent : the Game is Up! – 10 days to change the world
http://thoughtsandtalks.so-on.be
http://vooruit.be/nl/serie/44
http://www.we-make-money-not-art.com/archives/2009/03/how-to-save-the-world-in-10-da.php

2008
workshop + presentatie Politics of Change project
OKNO, Brussel – 18,19,20 december 2008
http://thoughtsandtalks.so-on.be/2008/12/30/poc-workshop-report/
Upgrade!International – Chain Reaction – Skopje, Macedonia
10-14 september 2008
Workshop Shifting Metropolis + lecture & presentation
http://thoughtsandtalks.so-on.be/2008/09/13/shifting-metropolis-skopje/
http://thoughtsandtalks.so-on.be/2008/08/08/emerging-cities-wired-cities/
research for Politics of Change / India + presentaties in Delhi en Mumbai
november 2008 Delhi: Sarai – Mumbai: Padma
workshop media ecologies (xmedk – st.erme)
april 2008
http://thoughtsandtalks.so-on.be/2008/04/27/a-windmill-and-a-free-network/
2007
‘PeopleDatabase Slowscan Transmission’ video speakers corner MUHKA (Antwerpen, 2007. Een project van
bOLWERK in het kader van de tentoonstelling “Feminist legacies and potentials in contemporary art practice”)
http://www.so-on.be/?id=900
‘PeopleDatabase Slowscan Transmission’ (participatory online installation) OKNO, Brussels
http://www.so-on.be/?id=900
‘no2pho phase#2’ (interactive audiovisual installation) CCNOA, Brussels
http://www.so-on.be/?id=612
‘Art’s Birthday Party 2007’ live audiovisual performance, okno/brussels
http://www.so-on.be/?id=825
‘ RTXchange’ (radio towers x-change) Riga/Paris/Brussels connected performance
http://www.so-on.be/?id=851
‘Transnational Ecologies’, connected performance Scotland/UK/Australia/North America/Europe
http://www.so-on.be/?id=844
2006
‘no2pho phase#1’ (interactive and generative soundinstallation), Happy New Ears, Buda Kortrijk
http://www.so-on.be/?id=612
‘x’ (collective performance ism. Isjtar en adsr221), Altitude1000, Recyclart Brussel
http://www.so-on.be/?id=819
‘art is politics’ (streaming performance), Art’s Birthday Network 2006
http://www.so-on.be/?id=665
2005
‘Art’s Birthday Party 2005’ (connected performance) Praag/Brussel/Tokyo
‘art is politics’ (public space installation), SonicTags/Re:activism, Budapest
European University Budapest – defining the Boundaries of New Media
http://www.so-on.be/?id=627
Multiplace (presentation) Bratislava
‘art is politics’ (streaming performance), the Air Around, Bangalore, India
Placard (audioperformance), trailerparkboys31, Nantes
http://www.so-on.be/?id=688
Machinic Soundpoetry for the expressive Masses! (connected performance) Nadine, Brussel
http://www.so-on.be/?id=673

2004
‘Art’s Birthdayparty 2004’ (connected performance), ism. Eavesdropper en Jelle Meander, Looking Glass
Brussel
http://www.so-on.be/?id=782
‘Essential Emptiness’ (multimedia installation), Beursschouwburg Brussel (ism. Isabelle Cornaro, Shelbatra
Jashari, Anouk De Clercq, Sofie Nys, Manon De Boer, Guy Van Belle, Gert Aertsen)
http://www.so-on.be/?id=614
‘20040501 projekti’ (connected performance ism. code31), Matrix Art Project Brussel
http://www.so-on.be/?id=661
‘Looking glass project : time frames 2004’ (collaboratief jaarproject) Looking Glass Brussel
‘The Ice Cellars-project’ (collaboratief project voor okno) , VUB-University Brussel
2002
‘L’entretien infini #1 - Untitled dialogue’ (networked-computer- installation), Het Groot Beschrijf, Brussel
http://www.so-on.be/?id=644
‘sens5702 [l’oeil]’, Het Groot Beschrijf, Brussel
http://www.so-on.be/?id=646
‘memory 754.0’ (audiovisuele installatie)’, Thurn&Taxis, Brussel
http://www.so-on.be/?id=744
‘People Database’ (Internet project), Artefact, Stuk Leuven
http://www.so-on.be/?id=752
‘Entretien Infini #2 – voices, after Maurice Blanchot’ (site specific-public space installatie) Energy, Brussel
http://www.so-on.be/?id=617
‘hiding #1’ (site specific – public space installatie) Jonctions, Centraal Station Brussel
http://www.so-on.be/?id=760
2001
‘Closed Circuit #3 - the Gaze’ (interactief en generatief poetry project), Looking Glass Brussel
http://www.so-on.be/?id=616
‘People Database Archives’ (3maanden performatieve installatie), Ici et Maintenant, Thurn & Taxis Brussel
http://www.so-on.be/?id=754
‘salon prive’ (people database poetry readings), ism. Kristin Prevallet, Brussel
‘Corps et Espace’ (peopledatabase foto&film), Brussel
http://www.so-on.be/unamas/new2/main.html
2000
‘Closed Circuits #2’ (permanente installatie) Boudewijngebouw, Brussel
http://www.so-on.be/?id=740
‘People Database Archives’ (installatie), Ad!dict, Brussel
http://www.so-on.be/unamas/new2/main.html
‘Pulse’ (performance-lecture over het People Database-project), Columbia University, NY (in collaboratie
met Kristin Prevallet en Matrix Art NY)
People Database (poetry readings) ism. Kristin Prevallet , Double Happiness, New York
‘Trade Routes’ (docufilm), Interchange-Moving Images filmfestival, Camouflage Brussel
‘People Database Archives’ (interactieve installatie), Looking Glass, Brussel
http://www.so-on.be/unamas/new2/main.html
‘People database Archives’ (film), Argos-festival 2000, Brussel
‘People Database Archives’ (installatie), ‘Mirror Mirror’ -show , Matrix Art Project, New York
http://www.so-on.be/unamas/new2/main.html
‘Now Here Nowhere’ (16mm film)

