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nieuwe media: de organisaties, door Ive Stevenheydens

Agence/ Agency/ Agentschap/ Agentur
Het viertalige gezelschap Agence/ Agency/ Agentschap/ Agentur werd in 1997 opgericht door de deels in New York en Brussel 

levende kunstenaar Kobe Matthys. Doorheen de jaren droeg een internationale groep van kunstenaars van allerlei slag, 

theoretici en wetenschappers aan Agentschap bij. Andreas Behr, Lieven Deboeck, Alexandra Dementieva, Mafalda Ribeiro 

dos Anjos en Guy Zurkinden behoorden tot de medewerkers. Hoewel de organisatie zich in de hoek van de (conceptuele) 

beeldende kunsten bevindt, wenden de leden voor hun acties/werken vaak nieuwe media aan. Agentschap ontwikkelt 

tentoonstellingen, lezingen en teksten die het concept van eigendom - omschreven als ‘de complexiteit van juridische 

verhoudingen tussen en onder subjecten (personen) met betrekking tot objecten (dingen)’ - trachten te onderzoeken. Een 

middel daartoe is de ‘Eigendomsgebruiken databank/ Database for the use of ownership’ (2000-2002) die terug te vinden 

is op de webstek van Agentschap. De databank verzamelt manieren waarop ‘subjecten’ omgaan met eigendom(men) in het 

dagelijkse leven. De subjecten kunnen personen zijn, of groepen, zoals stedelijke gemeenschappen en naties. De objecten 

kunnen tastbaar zijn, zoals roerende en onroerende goederen, of ontastbaar, zoals aandelen en obligaties, patenten of het 

auteursrecht. Agentschap stelde onlangs installaties, projecten en ‘acties’ voor in de Brusselse Koninklijke Musea voor Schone 

Kunsten van België (Vollevox #8, 2004) en in de Kunstraum der Universität Lüneburg (In/ Form Politics, 2004). 

Agence/ Agency/ Agentschap/ Agentur

PB 1312

1000 Brussel

t 02/ 223 73 89

f 02/ 223 73 89

agency_km@onebox.com

www.agency-computer.com

argos
Het Brusselse argos is een centrum voor audiovisuele kunsten dat in 1989 werd opgericht. Hoewel in de internationale 

programmering - een geheel van producties, tentoonstellingen, publicaties, distributies, lezingen en diverse ‘events’ - de 

nadruk op het audiovisuele ligt (dus op experimentele film en kunstvideo), produceert argos ook werk van kunstenaars die 

nieuwe technologieën aanwenden. argos organiseert jaarlijks het ‘argosfestival’, een gebeuren waar kunstenaars screenings, 

tentoonstellingen, concerten, ‘acties’ en lezingen presenteren. Naast het internationale programma wordt op het festival een 

staalkaart aangereikt van de recente audiovisuele Belgische productie (de zogeheten ‘Belgian Focus’). Die omvat, naast 

film en video, ook geluidskunst en nieuwe media. Het ‘argosfestival 2004’ vond van 15 tot 23 oktober 2004 op tien culturele 

en openbare locaties in de Brusselse binnenstad plaats. Onlangs produceerde argos onder andere multimediaal werk van 

Angelo Vermeulen (RMX_, dat te zien was in Comptoir du Nylon), Mark Bain (Slider, een installatie voor het Rijksadministratief 

Centrum) en Justin Bennett (Berlaymont Dreaming, getoond in het Maison d’Art Actuel des Chartreux).
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argos

Werfstraat 13

1000 Brussel

t. 02/ 229 00 03

f. 02/ 223 73 31

info@argosarts.org

www.argosarts.org

Boutique Vizique
Boutique Vizique staat voor de tandem Stijn Schiffeleers en Hendrik Leper, twee kunstenaars met honger naar 

interdisciplinariteit, crossover en collaboreren. Hun project groeide op korte termijn uit tot een vrijplaats waar artiesten 

uit diverse kunsttakken aan meewerken - van webdesigners over filmmakers tot dansers en acteurs. De nadruk ligt 

echter vooral op samenwerkingen met elektronische muzikanten, onder wie Daiphlux, Daedalus, Lewis in Heaven en 

Synthemes+. Boutique Vizique heeft een uitvalsbasis te Gent. In het verleden werkte het collectief onder meer samen met 

De Kopergieterij, het Gentse Atheneum Wispelberg en Dynamo 2000 voor de voorstelling Koudvuur (2000-2001), met het 

Hasseltse kunstencentrum Z33 voor de interactieve installatie Dustbunnies (2004) en met de Rotterdamse organisatie voor 

experimenteel beeld en geluid Worm voor de digitale film Lissa.

Boutique Vizique

Stokerijstraat 9

9000 Gent

t. 09/ 224 25 62

inter@boutiquevizique.com

http://boutiquevizique.com

Cargo
Aan het roer van de organisatie Cargo staat Stefaan Decostere, die tussen 1979 

en 1988 experimentele documentaire programma’s regisseerde en produceerde 

voor de toenmalige BRTN. Vandaag is hij actief is als publicist, videokunstenaar, 

webdesigner en curator. Cargo is de verzamelnaam voor een aantal projecten 

die ingezet worden als kritische platforms voor reflectie over de digitale media. 

Concreet vinden onder die noemer fysieke ontmoetingen, workshops en discussies 

tussen kunstenaars, theoretici en publiek plaats. Het vanuit Oostende gestuurde 

‘Cargoweb’, de virtuele pendant van Cargo, heeft een open structuur die vlotter 

hoort te lopen naarmate het aantal gebruikers - de bezitters en beheerders 

van hun eigen deelstructuur of ‘cargo’ - toeneemt. Het rond de eeuwwisseling 

opgestarte, langlopende project wil, naast het verspreiden van ideeën en werken, 

synergieën tussen diverse gebruikers en kunstenaars aanmoedigen. 

Cargo

cargoweb@pandora.be

www.cargoweb.org/forum
© cargo
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Code31
Code31 houdt wekelijks een open studio voor kunst en technologie. Het is een ontmoetingsplek voor alternatieve artiesten 

uit het elektronische veld die hun eigen workshops en gedeelde kunstprojecten willen opzetten. De studio is zowel een 

discussieforum over hard- en software-gerelateerde materies als een plek waar gelijkgestemde zielen gezellig samen eten en 

drinken. Code 31 vindt elke zaterdag op verschillende locaties in en rond Brussel plaats. Code 31 spruit voort uit Anatomic, 

een soortgelijk initiatief dat plaatsvindt in het Amsterdamse De Waag (www.waag.org) en waar het een nauwe band mee 

onderhoudt.

Code31

Code31@lists.lahaag.org

http://code31.lahaag.org/

Constant
Het Brusselse onafhankelijke 

platform Constant werd in 1997 

opgericht om zowel naar het publiek 

als naar andere kunstenaars 

toe creatieve en/of kritische 

nieuwe mediakunst te promoten. 

Tentoonstellingen, symposia en 

workshops en het produceren 

van publicaties behoren tot de 

activiteiten van de vereniging. 

Aan kunstenaars kan Constant 

zowel technische als financiële 

ondersteuning bieden. Hun eigen 

producties situeren zich zowel op 

het terrein van de film en video als 

op dat van de nieuwe media zoals 

cd-rom en internet. De producties 

worden vertoond tijdens tentoonstellingen, in videotheken, op festivals, symposia en workshops. In zijn werking voert Constant 

de open source-filosofie (het publiek maken van de broncodes van computersoftware) hoog in het vaandel. Tot de lange-

termijnprojecten behoren onderzoeken, presentaties en het publiceren van teksten over onder andere cyberfeminisme en 

copyleft. Verder organiseert Constant in Brussel jaarlijks het festival ‘Verbindingen/Jonctions’, met lezingen, tentoonstellingen, 

workshops en presentaties van projecten.

Constant

Fortstraat 5

1060 Brussel

t.& f. 02/ 539 24 67

info@constantvzw.com 

www.constantvzw.com

© constant
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Dorkbot 
Dorkbot is een internationaal netwerk dat in overeenstemming met zijn ondertitel ‘people doing strange things with electricity’ 

onderzoek verricht naar de toepassingen van nieuwe technologieën in diverse wetenschappen. De op dit moment 25 met 

elkaar verbonden organisaties zijn over de wereld verspreid - onder meer in New York, Linz, Melbourne, Mumbai, Barcelona, 

Mexico City en Tokio - en leggen elk hun eigen accenten (onderzoek, publicaties, theorie, presentatie). In Gent sloeg Dorkbot 

de handen in elkaar met het Nieuwpoorttheater / De Visserij, waar maandelijkse ontmoetingen plaatsvinden. De nadruk ligt 

daar op presentatie: met elke ‘Dorkbot’ stellen kunstenaars, wetenschappers, ingenieurs, programmeurs en denkers een 

aantal actuele projecten en experimenten uit bitland voor, waarna er ruim de tijd is voor een borrel. Dit seizoen vinden ook in 

het Mechelse kunstencentrum nOna twee ‘Dorkbots’ plaats (in december 2004 en april 2005). Op de webstek www.nmn.be 

onderhoudt Dorkbot een online laboratorium voor digitale kunst en internetprojecten. 

Dorkbot

Dorkbot Gent

Nieuwpoorttheater/De Visserij

Visserij 107

9000 Gent

09/ 223 00 00

www.dorkbot.org

www.nmn.be

Experimental Intermedia
Sinds 1993 presenteert het onafhankelijke kunstenaarsinitiatief Experimental 

Intermedia - kortweg EI - experimentele beeld- en geluidsinstallaties, 

performances, concerten en ‘intermedia’. Tot de geassocieerde kustenaars horen 

de Belg Guy De Bièvre, de Duitser Jens Brand en Yosuke Ito uit Japan. EI promoot 

en ondersteunt kunstenaars die met behulp van experimentele technologieën 

binnen het domein van de actuele kunsten actief zijn. In de Gentse raamgalerij, ook 

wel het EI Huis genoemd, was werk te zien van tientallen internationale beeld- en 

klankkunstenaars, onder wie Bruce Allan, An Seebach en Doris Koch. Daarnaast zet de organisatie uitwisselingsprojecten met 

kunstenaarsinitiatieven in Europa, Amerika en Azië op poten. EI ondersteunt reisbeurzen en brengt samenwerkingsprojecten 

tot stand tussen kunstenaars uit verschillende landen en disciplines. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht om 

intermediakunst in urbanistische, maatschappelijke en sociale contexten te plaatsen.

Experimental Intermedia

Sassenkaai 45

9000 Gent

t. 09/ 330 72 50

f 09/ 330 72 50

info@experimentalintermedia.be

www.experimentalintermedia.be

© Experimental Intermedia v.z.w.

Dorkbot Mechelen

Kunstencentrum nOna

Begijnenstraat 19

2800 Mechelen 

015/20 37 80

www.dorkbot.org

www.nmn.be

http://www.dorkbot.org
http://www.nmn.be
http://www.nmn.be
mailto:info@experimentalintermedia.be
http://www.experimentalintermedia.be
http://www.nmn.be
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f0AM
Het vanuit Brussel opererende f0AM noemt zichzelf een ‘onafhankelijk gedistribueerd laboratorium’. f0AM tracht een edge 

habitat te vormen tussen technologie en natuur, cultuur en wetenschap, het reële en het virtuele. Het laboratorium onderzoekt 

de evolutie en interactie van dynamische systemen. Deze internationaal samengestelde organisatie bevindt zich op het 

kruispunt van onderzoek, ontwikkeling, presentatie en discussie omtrent hedendaagse creatieve praktijken. Er wordt, ruw 

gesteld, met twee snelheden gewerkt. Sommige projecten zoals ‘TRG’, een responsieve/’absorberende’ installatie, lopen 

over een periode van meerdere jaren en worden onregelmatig bijgeschaafd. Op korte termijn doen kleinere installaties dienst 

als vooronderzoek (zoals in dit geval T Garden en txOom). f0AM maakt deel uit van een groot internationaal netwerk van 

soortgelijke organisaties waar onder meer ook het Oostenrijkse Time’s Up en het Brusselse OKNO (zie lager) toe behoren. 

De zowel uit culturele als wetenschappelijke hoek stammende (los-)vaste leden willen partners, medewerkers en bezoekers 

aanmoedigen om hun eigen (culturele) toekomst (de slagzin luidt ‘grow your own worlds’) te creëren. De afgelopen jaren 

presenteerde f0AM werken, performances, workshops en lezingen in grote delen van Europa, Noord-Amerika, Canada en 

Japan.

FoAM

Postbus 488

1000 Brussel 

info@f0.am

http://f0.am/

iMAL
iMAL (interactive Media Art Laboratory) werd in 1999 in Brussel opgericht door het kunstenplatform NICC, individuele 

kunstenaars, activisten op het terrein van de nieuwe media, programmeurs en designers van interactieve media. Het 

wil een laboratorium zijn voor nieuwe media, een platform voor zowel theorie als experimentele kunstproductie waarin 

recente technologieën centraal staan. Concreet legt iMAL één van haar zwaartepunten op het denken rond en ontwikkelen 

van technologische applicaties. In workshops - in het thuiskwartier staan Mac’s, PC’s, DV editing & authoring stations ter 

beschikking, plus een batterij hardware (sensoren, motion tracking systems) - wordt er naar nieuwe expressievormen gezocht 

voor de presentatie van kunst (wat bijvoorbeeld resulteerde in de kunstenaarscd-rom Actions van Michel François). Een 

tweede zwaartepunt ligt op theorievorming, met in het bijzonder het politieke aspect van nieuwe media. Onlangs presenteerde 

iMAL het festival ‘Digitale Infiltraties’, een veertiendaagse waar geluidskunstenaars, choreografen, beeldende kunstenaars, 

programmatoren, enzovoort binnen de context van nieuwe technologieën samenwerkingsverbanden aangingen (2004, Dexia 

Art Center, Brussel). De organisatie is internationaal verbonden met onder andere De Waag (Amsterdam), UIAH (Helsinki) en 

ENSAD (Parijs) en (co)produceert kunstenaars in residentie.

IMAL

Centre Dansaert, Aalstsestraat 7

1000 Brussel

t. 02/ 213 37 10 

f. 02/ 213 37 19

yb@imal.org (Yves Bernard) of adem.xl@belgacom.net (Alexandra Dementieva)

www.imal.org

mailto:info@f0.am
http://f0.am/
http://f0.am/
mailto:yb@imal.org
mailto:adem.xl@belgacom.net
http://www.imal.org
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LAB[au]
Het Brusselse LAB[au] - de ‘au’ staat voor ‘architecture and urbanism’ - is een los-vast collectief van architecten en 

stedenbouwkundigen, programmeurs en kunstenaars. Sinds hun oprichting in 1995 wil LAB[au] een kritisch platform zijn voor 

reflectie en experiment rond de impact die technologische ontwikkelingen hebben op architectuur en stedenbouw en hoe die 

evoluties op hun beurt tot nieuwe maatschappelijke structuren leiden. LAB[au] tracht een disciplineoverschrijdende praktijk 

te voeren die geruggensteund wordt door artistieke, theoretiserende en wetenschappelijke processen en methodologieën. 

Ze ontwikkelen, begeleiden, verspreiden en mediatiseren projecten. Een voorbeeld daarvan is ‘Liquid Space’, een reeks 

van workshops die LAB[au] in het voorjaar van 2004 hield en die uitmondden in een tentoonstelling met dezelfde naam. 

Artiesten uit verschillende disciplines - grafisch ontwerpers, programmeurs, architecten, videasten en mediakunstenaars -, 

wetenschappers en theoretici sloegen de handen in elkaar voor een zoektocht naar het ideale traject voor kunstproductie. 

Specifiek werd er onderzocht hoe beeld, geluid en andere input optimaal kunnen samenlopen, rekening houdend met de 

vectoren van de ruimte. De tentoonstelling ‘Liquid Space’ (2004, Matrix Art Project, Brussel) resulteerde in een interactieve 

module: een uit 3D-toepassingen opgebouwde installatie waarin performances en concerten plaatsvonden. In 2003 richtte 

LAB[au] MediaRuimte op (zie lager).

LAB[au]

Lakensestraat 104 

1000 Brussel 

lab-au@lab-au.com

www.lab-au.com

MediaRuimte
Sinds 2003 runt LAB[au] (zie hoger) MediaRuimte, 

een presentatieplatform in de Brusselse binnenstad 

dat zich concentreert op digitale kunst en architectuur. 

De programmering zoomt in op de verschillende 

uitdrukkingsvormen, settings en formaten van digitale 

media (als daar zijn .wav voor elektronische muziek, 

.exe voor softwarekunst en .mov voor digitale video). 

MediaRuimte programmeert met andere woorden 

exposities, lezingen, workshops en concerten. De 

invalshoek schippert daarbij tussen theoretische, 

conceptuele, experimentele en thematische 

beschouwingen. De programmering is internationaal, met 

een sterke klemtoon op lokale en jonge of beginnende 

kunstenaars. Onlangs vonden er de tentoonstelling ‘MR xpo 06_Information Architecture structuring environmental data in 

the context of MediaRuimte event cycle 2/3 _ about information Architecture’ plaats, naast concerten en performances van 

Eavesdropper, Petersonic en Els Viane.

MediaRuimte

Lakensestraat 104

1000 Brussel

www.mediaruimte.be

© Mediaruimte
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mxhz
mxhz staat voor een multidisciplinair team van kunstenaars, curatoren en technici die allen ‘radicaal kozen voor technologische 

kunst’. Het collectief levert interactieve performances (Society of Algorythm) en installaties die gebruik maken van robots (de 

‘autonome artificiële artiest Roving Walter Walter’). De meeste leden van het multidisciplinaire team verkiezen anoniem te 

blijven, maar kunstenaars zoals Guy Van Belle en Akihiro Kubota vormen daar een uitzondering op. mxhz voert ‘een langzame 

strijd tegen het universum van de 20ste eeuw’. 

Zopas sloot mxhz zich aan bij OKNO (zie lager).

mxhz

chip.kali@mxhz.org

www.mxhz.org

OKNO
Begin 2005 sloegen Looking Glass, Code31 en 

mxHz.org de handen in elkaar voor OKNO, een 

interdisciplinair mediaplatform voor kunst en 

technologie. OKNO houdt zich op vier terreinen 

onledig: onderzoek (mxHz.org), ontmoetingsplek/

werkstudio (Code31), presentatie (Looking Glass) 

en publicaties. Het woord ‘okno’ is afkomstig 

van de Russische futuristische poëet Vasily Kamensky en betekent venster (O+K+N+O = middelen: ruimte en voorwerp). 

De organisatie verricht onderzoek omtrent creative commons, een systeem dat tornt aan de huidige copyrightwetten, en 

werkt onder meer samen met Burundi in Bratislava, een schakel in het netwerk van instellingen die zich bezighouden met 

de kruisbestuiving tussen kunst, wetenschap en technologie. Met het project ‘.x-med-k.’ combineert OKNO workshops voor 

kunstenaars die zich toespitsen op het experimentele gebruik van digitale media en technologieën met toonmomenten en 

debatten rond hun prestaties. Recent kwamen in ‘.x-med-k.’, voorgesteld in het kunstencentrum Nadine, onderwerpen zoals 

responsieve omgevingen, computernetwerken en real time geluid- en beeldmanipulatie aan bod. 

OKNO/ Looking Glass 

Koolmijnenkaai 30/34 

1080 Brussel

Waversesteenweg 1015 

1160 Brussel

http://0kn0.org

© okno/mxHz.org: ‘thoughts go by air’ - an internet connected artbot performance 
between brussels en new york.

http://www.mediaruimte.be
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Portapak 

Portapak is het vehikel van de videokunstenares Anouk De Clercq. De vzw vertegenwoordigt haar werk en dat van verbonden 

artiesten, waaronder de geluidskunstenaar Anton Aeki en de multimediale kunstenaar Joris Cool, met wie De Clercq 

regelmatig samenwerkt. De op de architectuur van het Brugse Concertgebouw gebaseerde Portapak-DVD Building (2003) 

won verschillende prijzen, waaronder de ‘International Backup Award New Media in Film’ (2004). Hoewel Portapak veeleer 

naar dergelijke (animatie)videoprojecten neigt, concentreert de organisatie zich naar eigen zeggen op projecten die ‘de 

relaties tussen verschillende kunstvormen exploreren. Game of mobile forces (2001) is bijvoorbeeld een interactief experiment 

dat muziek wil visualiseren. Gebruikmakend van het 3D-programma Touch101 manipuleert de gebruiker een raster dat 

elementen in beeld laat corresponderen met geluidsfrequenties. Het werk van Portapak en Anouk de Clercq kwam uitgebreid 

aan bod op verschillende internationale (film)festivals, waaronder het New York Film and Video Festival, het Internationale 

Filmfestival Rotterdam en het Transmediale International Media Art Festival Berlin. Portapak-realisaties waren ook te zien op 

tentoonstellingen zoals ‘Audioframes’ (Kortrijk, 2004), ‘Undercurrent’ (Platform Garanti Contemporary Art Centre, Istanbul, 

2004) en ‘Overload and Organization’ (Boston Centre for the Arts, Boston, 2003). Momenteel zijn nieuwe projecten voor 

‘Contour’, de 2de Biënnale voor Videokunst in Mechelen en voor Netwerk Galerij Aalst in de maak.

Portapak/Anouk De Clercq

Van Campenhoutstraat 35

1000 Brussel

0479/ 77 18 45

anouk@portapak.be

www.portapak.be

uit “Portal” © Anouk De Clercq, 2002
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Transcultures
Transcultures werd in 1996 uit de grond gestampt door Franstalige kunstcritici en door cultureel geëngageerde toeschouwers 

uit Wallonië en Franstalig Brussel, met de bedoeling crossovers tussen actuele kunstvormen aan te moedigen. Sinds eind 

1998 concentreert deze Brusselse organisatie zich op de relatie tussen kunst, maatschappij en nieuwe technologieën. 

Naast debatten rond nieuwe media, ligt de klemtoon voornamelijk op muziek en geluidskunst. Transcultures zet concerten 

in de thuisbasis La Bellone op poten (zoals onlangs de Oostenrijker Christian Fennesz) en produceert werken voor het 

geluidskunstfestival ‘City Sonics’ (Bergen, 2003 en 2004). Voorts verschenen edities naar aanleiding van door Transcultures 

ge(co)organiseerde evenementen zoals de dubbelcd Copier-Coller (2000). Sinds 1999 coördineert Transcultures de Brusselse 

poot van het evenement voor numerieke kunsten ‘Netd@ys’, een initiatief van de Europese commissie (www.netdayseurope.

org).

Transcultures

Maison de la Bellone

Vlaanderenstraat 45

1000 Brussel

t. 02/ 544 08 77

f. 02/ 513 61 04

contact@transcultures.net

www.transcultures.net

Unamas Projects/Looking Glass
Sinds 1997 heet de stichting van de Brusselse kunstenares Annemie Maes - actief met fotografie, video, geluid en multimedia 

- Unamas Projects. Het is een uitloper van Pix8motion, een productiemaatschappij voor films die Maes na haar opleiding 

in grafische kunsten aan de Brusselse Sint-Lukas Academie in 1986 oprichtte. Het (interactieve) werk van Maes tracht 

het menselijke geheugen en het mechanisme van de herinnering te analyseren. De met elkaar verbonden cluster van 

internetprojecten en installaties People Database Archive/ Peopledatabase/ Essential emptyness (2000-2004) is daar een 

voorbeeld van. Het is een is een langlopend samenwerkingsproject waar onder meer de kunstenaars Manon de Boer, 

Isabelle Comaro, Anouk De Clercq, Shelli Jashari, Sophie Nys en Guy van Belle aan bijdroegen. Met zelfportretten van de 

deelnemers zet het een onderzoek uit over de representatie van het individu in de digitale cultuur. Unamas Projects scharniert 

in het platform Looking Glass. De in de Dansaertstraat gelegen raamgalerij toont sinds 1998 kunst en nieuwe media met een 

klemtoon op interactiviteit en communicatie met de straat. Begin 2005 richtte Looking Glass samen met Code31 en mxHz.org 

het platform OKNO op (zie hoger).

Unamas-projects

Koolmijnkaai 30

1080 Brussel

t 02/ 410 99 40

f 02/ 414 65 68

annemie@unamas-projects.org

www.unamas-projects.org

http://www.portapak.be
http://www.portapak.be
http://www.portapak.be
mailto:contact@transcultures.net
http://www.transcultures.net
http://www.transcultures.net
mailto:annemie@unamas-projects.org
mailto:annemie@unamas-projects.org
http://www.unamas-projects.org
http://www.unamas-projects.org

