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Intro.

Goedemiddag iedereen. Ten eerste wil ik graag Gudrun Heymans van 
Creative Europe Desk Vlaanderen en de VGC bedanken voor hun 
uitnodiging om mijn bijdrage te leveren aan deze infodag over de nieuwe 
Europese subsidiemogelijkheden voor de periode 2021-2027. Mijn naam is 
Donatella Portoghese, ik ben mede-coördinator van Constant, Vereniging 
voor Kunst en Media. Constant is een organisatie die sinds 1997 in Brussel 
gevestigd is en actief is op het gebied van kunst, media en technologie. Ik 
zal jullie eerst een korte introductie geven over mijn organisatie en daarna 
zal ik onze ervaring met het ontwikkelen van internationale projecten met 
behulp van Europese financiering met jullie delen.

Constant.

Constant is een artistieke organisatie die digitale praktijken onderzoekt, 
door de lens van feministische en intersectionele perspectieven. Meer 
bepaald stellen wij ons vragen over de ethische kant van technologieën en 
media, de effecten die zij hebben op onze samenleving en hoe 
technologieën toegankelijker en inclusiever kunnen worden dan nu het 
geval is.

Constant past ook de filosofie van de vrije software cultuur toe op deze 
praktijken, met de nadruk op het delen van tools, overdracht van kennis, 
herbewerking en replicatie van inhoud.

Met deze werkterreinen als achtergrond organiseert en bemiddelt Constant
ontmoetingsmomenten tussen verschillende disciplines die wij 
'werksessies' noemen.



Werksessies zijn een mix van artistieke residenties, workshops, lezingen 
en collectieve brainstormsessies. Ze hebben tot doel kunstenaars en 
kunstenaressen uit diverse domeinen samen te brengen en hun praktijk 
met activisten, academici en mensen met verschillende soorten expertise 
te verbinden en samen ideeën, prototypes en nieuwe onderzoekstrajecten 
te ontwikkelen. Deze collectieve werkmomenten zijn heel rijk en leiden tot 
nieuwe inzichten, nieuwe resultaten en  verrassende samenwerkingen  
Achter mij enkele voorbeelden.

Daarnaast ontwikkelen we gedurende meerdere jaren ad hoc 
onderzoeksprojecten in samenwerking met lokale en internationale 
organisaties, waarvan de resultaten vaak de vorm aannemen van 
tentoonstellingen en publicaties. En dit is waar de Europese fondsen van 
zeer groot belang zijn. 

Constant heeft de afgelopen jaren drie Europese fondsen ontvangen, in de 
functie van projectcoördinator.

We hebben de eerste Europese subsidie gekregen in 2009 (tot 2011) in het 
kader van het Grundtvig-programma ter aanmoediging van levenslang 
leren. Deze subsidie ondersteunde het project LabtoLab, een reeks 
uitwisselingen tussen Europese artistieke labs die werd ontwikkeld in 
samenwerking met Medialab Prado in Madrid, Kitchen in Boedapest en 
PING in Nantes. De twee volgende subsidies die Constant heeft gekregen 
waren in het kader van het programma Creative Europe: de eerste voor 
het project Libre Graphic Research Unit, een reizend lab waar nieuwe ideeën 
voor open source grafische tools specifiek voor en door kunstenaars 
werden ontwikkeld. Dit project werd tussen 2011 en 2013 uitgevoerd in 
samenwerking met Medialab Prado in Madrid, Pixel in Bergen en Worm 
in Rotterdam. De meest recente Europese subsidie ondersteunde het 
project Iterations. Hier wil ik jullie in het bijzonder meer over vertellen 
omdat het volgens mij het best aantoont wat de positieve aspecten en 
effecten van een Europees fonds voor een kunstproject zijn.



Iterations.

Iterations was opnieuw een samenwerking tussen vier organisaties: Dyne in
Amsterdam, esc medien kunst labor in Graz, Hangar in Barcelona en 
Constant. Wij kozen voor een kleinschalig samenwerkingsproject met een 
totaal budget van 331.750 euro, waarvan 123.750 euro was de inzet van 
Constant. We hebben geprobeerd het budget zo gelijk mogelijk over de 
partners te verdelen, maar we hebben ook de verschillende mogelijkheden 
van elke organisatie gerespecteerd en het budget dienovereenkomstig 
aangepast, zodat iedereen zich er goed bij voelde. Constant had als 
projectleider zeker een groter budget, maar ook meer 
verantwoordelijkheden. 

Iterations bestond uit kunstenaarsresidenties, tentoonstellingen, 
reflectiebijeenkomsten en uitwisselingen die plaatsvonden tussen 2017 en 
2020. Artiesten werden uitgenodigd om te experimenteren met, en na te 
denken over wat de betekenis en de toekomst is van collectiviteit en 
samenwerking in digitale omgevingen. Het project werd geïnitieerd en 
uitgevoerd door deze vier organisaties die een duidelijke affiniteit hadden 
met open benaderingen van kunst, technologie en maatschappij. We 
voelden een gedeelde noodzaak om de omstandigheden te onderzoeken 
waarin kunstenaars technologie gebruiken aan een kant als instrument 
voor het delen en het visualiseren van praktijken en aan de andere kant als
middel om deze kritische benadering van technologie zichtbaar te maken.

Iteraties bestond voornamelijk uit een reeks residenties waarin 
kunstenaars uitgenodigd werden om samen te werken aan een collectief 
werk. Elke groep nam het werk van de vorige groep als uitgangspunt. Het 
materiaal werd overgedragen tijdens zogenaamde 
'overdrachtsbijeenkomsten' ('handover meetings') die tussen de 
residenties werden georganiseerd. Elke partner in het project organiseerde 
een residentie en een publieke presentatiemoment in zijn enig land en 
volgens zijn eigen interne logica, werksituatie en mogelijkheden. [Foto’s 1 
tot 4]

Om het project af te ronden werd de tentoonstelling Operating / “
Exploitation" georganiseerd door Constant in BozarLab in Brussel om de 
eindresultaten van het project te tonen aan een brede publiek, terwijl de 
experimentele publicatie Next-Iterations  hielp deze resultaten buiten de “ ”
projectgrenzen te verspreiden, zodat ook derden dit materiaal konden 
hergebruiken. [Foto’s 5.a.b.c.d]



Ten slotte, om een idee te geven van de omvang van het project,  zijn hier 
enkele statistieken: in totaal waren 88 kunstenaars bij de 
projectactiviteiten betrokken en 31 culturele actoren; van al deze 
deelnemers reisde 95% ten minste eenmaal naar één van de locaties waar 
de activiteiten plaatsvonden;  20 verschillende Europese nationaliteiten 
waren vertegenwoordigd tijdens het project.

Conclusies.

Welke conclusies kunnen uit deze ervaringen worden getrokken?

Toen wij met onze partners de aanvraag indienden voor het 
subsidieprogramma Creatieve Europe, kozen we als hoofdprioriteit van het 
project "transnationale mobiliteit van kunstenaars en professionals". Dit 
was precies wat we nodig hadden om ons netwerk van internationale 
kunstenaars uit te breiden, maar ook om de relatie en het werken op lange 
termijn met onze bestaande Europese partners te versterken. Voor kleine 
organisaties als Constant zijn Europese fondsen een zeer belangrijke 
financiële steun. Het stelt ons in staat om met kunstenaars uit andere 
Europese landen te werken en hen naar België te brengen, en om 
internationale werkcontexten en zichtbaarheid te bieden aan kunstenaars 
die in België gevestigd zijn.

Bovendien kunnen kleine organisaties dankzij dit soort subsidies 
samenwerken met grotere instellingen zoals Bozar, wat voor ons een totaal
andere uitdaging en ervaring was.

Tot slot was het voor het team van Constant een geweldige kans om zo 
nauw samen te werken met onze partnerorganisaties. De Europese 
subsidie gaf ons de mogelijkheid om elkaar te leren kennen en te leren van
elkaars praktijken tijdens de uitvoering van het gemeenschappelijke 
programma. Om een praktisch voorbeeld te geven: tijdens mijn deelname 
aan de verschillende activiteiten van het project, heb ik ook 
"jobshadowing"-periodes gedaan bij elke partnerorganisatie. Het doel was 
andere manieren van werken met kunstenaars en het organiseren van 
culturele activiteiten en artistieke residenties te observeren en te leren 
vanuit financieel, productie- en communicatieoogpunt. Daarna heb ik deze
kennis met mijn collega's en met het consortium van partners gedeeld.



Natuurlijk zijn er ook enkele minder gemakkelijke aspecten aan dit type 
subsidie verbonden. Ik denk vooral aan de administratieve en financiële 
lasten die niet te onderschatten zijn. Bijvoorbeeld de verplichting om de 
subsidies af te stemmen op onze eigen inkomsten, hoewel ik denk dat dit 
percentage nu afgenomen is. Ten tijde van Iterations was dat 40%, wat voor 
een kleine tot middelgrote organisatie geen kleinigheid is. Maar er zijn 
slimme manieren om deze moeilijkheden te overwinnen. Bijvoorbeeld om 
deze subsidie te zien als een mogelijkheid om reeds bestaande thema's en 
trajecten uit te breiden. Door een project ook niet helemaal vanaf nul 
opbouwen, maar op basis van enkele activiteiten die al tot het kernwerk 
van de organisatie behoren. Voor ons waren ze de werksessie. Of door de 
bestaande arbeidstijd van de werknemers van de organisatie uit te breiden
om op dit project te werken. Ten laatste, werken met een goede mix van 
nieuwe partners en bekende partners, met wie jullie al een affiniteit 
hebben en die het samenwerkingsproces soepeler kunnen laten verlopen.

Ik wil graag eindigen met een laatste overweging. Na ontvangst van de 
subsidie van de Europese Unie en het begin van de samenwerking met de 
partners, realiseerden we ons vrij snel dat de ingrediënten van dit project, 
zoals het officiële programma van de activiteiten, het goedgekeurde 
begroting en de betrokken teams slechts het topje van de ijsberg waren, 
maar dat er andere elementen waren, misschien onzichtbaar, maar 
evenzeer aanwezig. Wij beseften dat de term "mobiliteit" een groter aantal 
elementen omvat, niet alleen de betrokken individuen – kunstenaars en 
personeelsleden van de partnerorganisaties – die door Europa reisden, 
maar ook bronnen en middelen, ideeën, uitdagingen, sociale en 
economische omstandigheden en emoties. Dat is niet zonder complexiteit. 
Het organiseren van internationale residenties betekent het 
samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden, die 
verschillende talen spreken, die verschillende behoeften of verwachtingen 
hebben; mensen die zich aanmelden of uitgenodigd worden voor een 
residentie komen niet alleen, maar met een reeks voorwaarden, 
verlangens, twijfels zelfs; soms met familieleden of jonge kinderen. Deze 
observaties brachten zowel kunstenaars als organisatoren ertoe het 
concept 'samenwerking' zelf in vraag te stellen. Wat betekent samenwerken
eigenlijk? Welke parameters zijn essentieel of onmisbaar voor een goede 
samenwerking? En wie bepaalt die voorwaarden: de kunstenaars, de 
organisatoren of allebei?



Een van de mooiste uitkomsten van het project Iterations is wat wij noemen
Richtlijnen voor samenwerking , een reeks richtlijnen die werden “ ”

opgesteld door Constant en de kunstenaars en kunstenaressen die 
deelnamen aan de laatste residentie van Iterations. Deze richtlijnen 
proberen manieren voor te stellen om verschillende elementen die bij een 
samenwerking een rol spelen te verbeteren, te buigen, open te stellen en 
opnieuw te definiëren; ze staan open voor correcties en wijzigingen, ze 
worden in de loop der tijd in verschillende situaties getest en besproken en
voortdurend bijgewerkt. Ze zijn ook een bron van inspiratie voor andere 
organisaties en collectieven: ze inspireerden bij voorbeeld de Code of “
conducts  ontwikkelde door Varia, een artistiek collectief gebaseerd in ”
Rotterdam waar we mee werken, en ze vormden het uitgangspunt voor een 
reeks brainstormbijeenkomsten die Constant vorig jaar bemiddelde met 
het team van Kaaitheater in Brussel.

Met deze positieve noot over samenwerkingen wil ik graag mijn 
presentatie afsluiten. Bedankt voor jullie aandacht. 

https://constantvzw.org/site/

https://iterations.space/

https://constantvzw.org/wefts/orientationspourcollaboration.nl.html

https://constantvzw.org/site/
https://constantvzw.org/wefts/orientationspourcollaboration.nl.html
https://iterations.space/


1. Iterations, hand-over meeting georganiseerd door Constant, Brussels (België)

   2. Trasformatorio, collectieve residentie georganiseerd door Dyne, Giampilieri (Italie)

  3. Paratext, presentatieavond georganiseerd door Hangar, Barcelona
  (Spanje)



      4. Contamination tentoonstelling , georganisserd door esc in Graz (Ostenerijk)

5. Operating / Exploitation tentoonstelling 
georganiseerd door Constant in BozarLab, Brussel 
(België)




