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In het najaar van 2019 – op het moment dat we onze dertigste verjaardag vierden – 
introduceerde ARGOS een nieuwe manier van werken en denken. De verjaardag was 
daarbij symbolisch: we besloten om niet het eigen verleden te eren, maar net om nieuwe 
paden te verkennen. Dit betekende geenszins dat we het instituut onderuithaalden. Het 
betekende dat we onze activiteiten hebben scherp gesteld door ze te toetsen aan 
zowel onze eigen rijke institutionele geschiedenis als aan huidige (inter)nationale 
institutionele ontwikkelingen. Daarbij verscherpten we onze missie en strategie. We 
herlanceerden ARGOS als een plek die open staat voor nieuwe publieken1, open voor 
nieuwe samenwerkingen en open voor de maatschappelijk en cultureel diverse regio 
waarin we ons bewegen. 
 
Een geüpdatet missie: 

ARGOS werd in 1989 opgericht in Brussel en is een instituut, en bron, voor de studie, 
productie en ontwikkeling van kritische audiovisuele kunsten, evenals de distributie, het 
behoud en de restauratie ervan.  

ARGOS beschouwt het audiovisuele als een belangrijk middel om de wereld op meer 
open en geïntegreerde manieren te bekijken en te begrijpen. We ondersteunen een 
veelheid aan stemmen in de samenleving en gaan in dialoog met een breed scala aan 
institutionele en niet-institutionele partners, zowel in Brussel als daarbuiten. Zo willen we 
een steeds ruimer en meer divers publiek bij onze activiteiten betrekken. 

ARGOS maakt tentoonstellingen en programma's, distribueert audiovisuele werken en 
bouwt, beheert en ontsluit een prominente collectie van kunstenaarsfilms en -video's. 
We hebben ook een unieke mediatheek met een ruime selectie van publicaties en de 
audiovisuele werken van de collectie, die zowel voor professionals als het algemene 
publiek toegankelijk is. Daarnaast ontwikkelen we originele onderzoeksprojecten met 

 
1 Wij gebruiken publieken om de pluraliteit van onze bezoekers te benadrukken. 
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betrekking tot vooraanstaande hiaten in de kunstgeschiedenis en de relatie ervan tot 
cultuur en maatschappij. 

Via deze verschillende activiteiten wil ARGOS het verleden en het heden van de 
audiovisuele kunsten beter doorgronden, en ook instrumenten bieden om collectief hun 
toekomst in te beelden en opnieuw vorm te geven. 

ARGOS neemt een unieke positie in binnen het Brusselse kunstenlandschap. Het is een 
experimentele tentoonstellingsplek met uitdagende internationale kunstprojecten, een 
ontmoetingsplek voor kunstenaars en onze uiteenlopende publieken, en een instituut 
met een volwaardige collectiewerking, distributie- en onderzoeksactiviteiten en 
mediatheek.  
 
Terugblik: 
 
Sinds december 2018 staat Niels Van Tomme aan het roer van ARGOS. Tijdens het 
eerste jaar van zijn beleid voerde hij reeds enkele ingrijpende hervormingen door die de 
werking van het instituut willen versterken. ARGOS kreeg een nieuwe, verwelkomende 
lobby-ruimte waarin via de toevoeging van een media annex(e) enkele van de 
institutionele functies (collectie, distributie, onderzoek) aan de bezoekers worden 
geïntroduceerd. Er kwam ook een nieuwe, hybride website die de werking op een 
heldere manier duidt, met als doel de inhoudelijke aspecten van de organisatie op een 
transparante manier te communiceren. Verder werd er door het jonge Brusselse bureau 
D-E-A-L een frisse grafische identiteit vormgegeven en werd er met de start van het 
nieuwe artistieke programma tijdens het najaar van 2019 een nieuwe manier van 
institutioneel werken doorgevoerd.  
 
Ook niet onbelangrijk: het instituut veranderde van naam. ‘ARGOS centrum voor kunst 
en media’ werd ‘ARGOS centrum voor audiovisuele kunsten’. Waar ARGOS vroeger vaak 
gelijk stond aan videokunst of kunstenaarsfilm, beschouwen we nu de rijke 
geschakeerdheid van ‘het audiovisuele’ als ons unieke werkterrein. Veel meer dan een 
plek voor video zijn we een instituut waar het potentieel van het audiovisuele in relatie 
tot het maatschappelijke volop wordt geëxploreerd. De verschuiving naar audiovisuele 
kunsten, met een nadruk op het meervoud, leek daarbij een logische keuze. Hierbij gaat 
het eerder over een manier van denken, of een manier van werk maken. ARGOS is 
daarbij geïnteresseerd in praktijken die de grenzen verleggen van wat het audiovisuele is 
en kan zijn, en die er zich tegelijkertijd kritisch en poëtisch toe verhouden, en tevens 
een maatschappelijke dimensie hebben. 
 
Kortom, 2019 was slechts een voorafspiegeling van de nieuwe impulsen en initiatieven 
die we in de komende jaren willen doorvoeren, scherpstellen en introduceren. Daarbij 
ligt de focus sterk op het tentoonstellingsprogramma en de maatschappelijke dimensie 
van de ARGOS-activiteiten, waarbij de educatieve werking in dialoog treedt met het 
artistieke programma. 
 
Een trieste noot:  
 
Op 18 augustus 2019 overleed Jérémy Naklé, publieksmedewerker bij ARGOS en tevens 
de spil achter enkele van de meest innovatieve ARGOS-initiatieven met de buurt, met 
onze publieken en met de grootstedelijke context van ARGOS. Jérémy wordt enorm 
gemist bij de organisatie. Ondanks deze dramatische gebeurtenis, blikken we toch terug 
op een succesvol jaar bij de organisatie waar medewerkers hun enorme veerkracht en 
flexibiliteit hebben getoond. 
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TENTOONSTELLINGEN: 
 
27.01.19–28.04.19 
Vincent Dunoyer & Jan Vromman: Poetas sin alfabeto 
 
Poetas sin alfabeto (‘Dichters zonder alfabet’) vormt het opmerkelijke resultaat van een 
samenzwering tussen twee buitengewone, erg verschillende kunstenaars: choreograaf 
en danser Vincent Dunoyer en televisiemaker Jan Vromman. Voor dit project zoomen ze 
in op het concept ‘Spanje’: een cultuur met eigen gebruiken en een mythologie, een 
metafoor voor geschiedenissen gekleurd door overheersing en onderdrukking. De 
aanleiding voor een tentoonstelling over macht en onmacht, kracht en kwetsbaarheid, 
logos en pathos. Hoewel Dunoyer en Vromman zich tot elkaar lijken te verhouden als yin 
tot yang, delen ze eenzelfde weerbarstigheid. Hun werk weigert te imponeren. Inherent 
formuleert het een kritiek op geldende dogma’s in de kunst. Het ironische en 
bitterzoete	Poetas sin alfabeto	neemt bewust risico’s en stelt zichzelf in vraag.	“We 
denken een en ander te kunnen, specialist in iets te zijn. We menen alleen maar onze 
‘taal’ te begrijpen. In feite zijn we toch maar ‘dichters zonder alfabet’. Uiteindelijk 
dobberen we met zijn allen hulpeloos rond.” 
 

  
 

  
 
 
27.01.19–28.04.19 
Look At Me 
 
Daguerreotypes werden in 1839 uitgevonden door Louis-Jacques-Mandé Daguerre 
(1787–1851) en waren vrijwel achterhaald rond 1860. Ze speelden een belangrijke rol in 
de groeiende populariteit van portretfotografie, ten koste van geschilderde portretten. 
Die populariteit was te danken aan de relatief lage kost en de korte belichtingstijd, die 
varieerde tussen enkele seconden en enkele minuten. Naarmate de technologie zich 
meer ontwikkelde, werd portretfotografie steeds algemener aanvaard en toegepast in 
het dagelijkse leven, in de kunst en in de media. Tot op zekere hoogte had ook het 
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ontstaan van video(kunst) in de late jaren 1960 te maken met de lagere kost en 
productietijd van dit medium. De relatie tussen fotografisch beeld en bewegend beeld 
staat centraal in Look at Me, het tweede deel in een triptiek van tentoonstellingen met 
werk uit de ARGOS-collectie die deze dialectiek verkent. Daarenboven bevat Look at Me 
een selectie fotografische portretten die werden gemaakt in het kader van het 
residentieprogramma van Contretype, Centre pour la photographie contemporaine	in 
Brussel. In de tentoonstelling ontstaat er, door de afwisseling van foto’s en audiovisuele 
installaties, een dialoog tussen verschillende soorten portretkunst, stijlen en periodes. 
Tegelijkertijd vertelt de expositie ons iets over de mensen voor en achter de lens. 
 
Kunstenaars: Marie-Noëlle Boutin, Dirk Braeckman, André Cepeda, Nicolas Dufranne, 
Frédéric Gaillard, Philippe Herbet, Esther Johnson, Jacques Lennep, Chantal Maes, 
Valérie Mannaerts, Angel Marcos, Hans Op de Beeck, Ria Pacquée, Shelly Silver, Sarah 
Vanagt, Andreas Weinand. 
 

  
 

  
 
 
19.05.19–14.07.19 
Jelena Jureša: Aphasia  
 
Jelena Jureša (1974, Novi Sad, Servië) bekijkt identiteit en geheugenpolitiek met behulp 
van fotografie, video en tekst. In haar werk focust ze op de relatie tussen de observator 
en het geobserveerde, binnen de grenzen van het beeld en de idee van waarheid. Ze 
combineert persoonlijke herinneringen met artefacten en politieke en historische 
narratieven. In haar nieuwe installatie Aphasia focust ze op de absurditeit die voortkomt 
uit de collectieve stilte rond misdaad en de categorisatie van historische 
gebeurtenissen. In het medische jargon verwijst ‘aphasia’ (afasie) naar de onmacht om 
woorden te vinden of om te spreken. Op zoek naar parallellen tussen het Belgische 
kolonialisme, Oostenrijks antisemitisme en de oorlog in Joegoslavië, focust Jureša op de 
blinde vlekken en de onmogelijkheid om over het donkere verleden te praten. Aphasia 
verweeft de geschiedenis van audiovisuele media met hun rol in de vorming van een 
collectieve en nationale identiteit, tijdens en na de misdaden van de koloniale genocide, 
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de Holocaust en de massamoorden van de Joegoslavische burgeroorlog. Of hoe een 
strategische ontkenning van misdaden, geworteld in voortdurende en structurele 
processen van ontmenselijking, een fundamenteel kenmerk blijft van onze westerse 
maatschappijen. 
 

  
 

  
 
 
19.05.19–14.07.19  
There all is order and beauty 
 
Voor de derde en laatste tentoonstelling die de dialectiek tussen fotografisch en 
bewegend beeld in de ARGOS-collectie onderzoekt, kijken we naar straten, hinterlanden 
en landschappen. Zoals de oudste overlevende camerafoto, View from the Window at Le 
Gras (1826-1827) van Nicéphore Niépce (1765–1833), openen de werken in de 
tentoonstelling het perspectief op stedelijke en landelijke omgevingen. Specifieke 
plekken zijn soms eindpunten, of plaatsen voor een nieuw begin. Ze vertellen ons iets 
over dagelijkse reizen langs buurten die enorm veranderd zijn, of ze zijn representaties 
van ongekende regio’s, klaar om ontdekt te worden. Sommige plekken lijken nu eens 
triviaal, dan weer ontzettend mooi. Ze kunnen een iconisch en universeel herkenbaar 
aspect in zich dragen, en in sommige gevallen heeft de herinnering aan hun verschijning 
de tijd niet doorstaan. Voorbij de evidente contrasten, is de relatie tussen natuurlijke 
landschappen en de gebouwde omgeving veel complexer dan op het eerste gezicht lijkt. 
Zo toont de expositie hoe we op de natuur reflecteren en hoe we ons verbinden met 
landschappen, maar ze vraagt zich ook af hoe een specifieke omgeving ons gedrag en 
onze verbeelding vormgeeft. Een reis door ruimte en tijd, een zwerftocht langs de 
wazige lijn tussen praktijk en poëzie. 
 
Kunstenaars: Thomas Bernadet, Elina Brotherus, Alina Cristea, Joëlle de La Casinière, 
Pieter Geenen, Philippe Herbet, Esther Johnson, Jacques-Louis Nyst, Alain Paiement, 
Sébastien Reuzé, Meggy Rustamova, Satoru Toma, Philippe Van Damme, Jan Vromman. 
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06.10.19–22.12.19 
CAMP: Beginnings 
 
De tentoonstelling Beginnings traceert enkele van de conceptuele en artistieke 
beginselen van CAMP, een studio voor transdisciplinaire mediapraktijken uit Mumbai. 
Sinds 2008 heeft CAMP met artistieke projecten en interventies een aanzienlijke 
reputatie opgebouwd wat betreft het verkennen van de emancipatorische 
mogelijkheden van beeldvorming, archiveringspraktijken, distributie en kijkgedrag. Ze 
willen ons begrip van technologie en infrastructuur uitdagen terwijl ze kennis en de 
omkering van machtsdynamiek op de voorgrond plaatsen. Beginnings gaat echter terug 
in de tijd. De tentoonstelling herneemt een aantal sleutelwerken uit 2001-2008, een 
productieperiode die dateert van voor de oprichting van CAMP, en richt zich op een 
aantal fundamentele aspecten die later de belangrijkste artistieke belangen van de 
studio zouden bepalen. 
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PUBLIEK PROGRAMMA: 
 
27.01.19–10.02.19 
Black Box: Luc Gobyn 
Screening 
 
08.2.2019  
Curators Talk: Ukrainian contemporary art: on the horns of a dilemma  
Presentatie  
Georganiseerd door Kunstenpunt, gehost door ARGOS 
 
14.02.19–24.02.19  
Black Box: Edurne Rubio  
Screening 
 
23.02.19  
Museum Night Fever 2019 
Event 
Samenwerking met vzw	Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel 
 

  
 
28.02.19–10.03.19  
Black Box: Myriam Van Imschoot 
Screening 
 
14.03.19–24.03.19  
Black Box: Chloé Malcotti 
Screening 
 
20.03.19 
Jan Vromman: Het museum van het lokale en het universele 
Lecture 
Samenwerking met Performatik 2019 
 
28.03.19–07.04.19  
Black Box: Messaline Raverdy  
Screening 
 
11.04.19–21.04.19  
Black Box: Yasmina Benari  
Screening 
 
25.04.19–28.04.19  
Black Box: Cherica Convents  
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Screening 
 
26.4.2019  
Distribution for Dummies 
Workshop 
Samenwerking met On & For Production en Atelier Graphoui  
 
28.04.19 
Erfgoeddag 
Rondleidingen 
Samenwerking met FARO 
 
29.4.2019  
Charles Atlas, Maryanne Amacher and Merce Cunningham - Torse 
Presentatie / Screening  
Georganiseerd door Q-O2, gehost door ARGOS 
 
22.05.19 
ARGOS & Atheneum Anderlecht 
Screening 
 
23.05.19–02.06.19 
Black Box: Marie Voignier & Salpistis Vassilis 
Screening 
 
03.6.19–04.6.19  
Artist Placement. Caveat @ Argos 
Discussie 
Georganiseerd door Caveat, gehost door ARGOS 
 
06.06.19–30.06.19 
Black Box: Peter Downsbrough 
Screening 
 
14.06.19  
La Nuit Super 8 Nacht 
Event 
 

  
 
22.06.19 
Buurtfeest 
Event 
Samenwerking met buurtcomité Kaaienwijk  
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03.07.19  
Mira Sanders & Cédric Noël  
Boek presentatie  
 
09.10.19 
CAMP: propositions 
Conversatie 
 
06.10.19–27.10.19  
media annex(e): Emily Vey Duke & Cooper Battersby 
Screening 
 
18.10.19 
Drink met de buren / In memoriam Jérémy 
Event 
 

  
 
29.10.19 
MIA #1: On video editing and related (post-)production workflows 
Workshop 
Georganiseerd door elephy, gehost door ARGOS. 
 
30.10.19–10.11.19  
media annex(e): Alexander Markov 
Screening 
 
06.11.19 
Video Bar: Emmanuel Van der Auwera 
Screening & talk 
 
13.11.19—24.11.19  
media annex(e): Gernot Wieland 
Screening 
 
21.11.19 
Brussels Museum Nocturnes 2019 
Event en rondleidingen van de tentoonstelling en het archief 
 
27.11.19—08.12.19  
media annex(e): Nazli Dinçel 
Screening 
 
03.12.19 
Platform for audiovisual and media arts 
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Presentatie & rondetafelgesprekken, gehost door ARGOS. 
 
04.12.19  
Video Bar: On Screen Writing 
Screening & talk met elephy en Jan Locus 
 
11.12.19–22.12.19  
media annex(e): Meggy Rustamova 
Screening 
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EXTERNE PROJECTEN: 
 
22.02.19–24.02.19  
Slow (36h) 
 
Tentoonstelling 
Concertgebouw Brugge 
 
Tijdens SLOW (36u) geeft Concertgebouw Brugge u 36 uur de tijd om te stoppen en te 
pauzeren in een maatschappij die voortdurend in beweging is. Volg je intuïtie en vergeet 
de klok: ervaar 'tijd' als 'duur', geniet maximaal van minimale middelen, ga resoluut maar 
langzaam door de stad en breng jezelf in trance door de herhaling van mystieke 
Marokkaanse Soefi-muziek of Simeon ten Holt's Canto ostinato. 
 
SLOW (36u) masseert de zintuigen en kan zelfs leiden tot spirituele ervaringen. 
 
ARGOS selecteert videos waarin langzame beweging centraal staat. Het parcours – met 
werk van jonge kunstenaars – is een tocht door het Concertgebouw die uitnodigt tot 
stilte en intens genot voor de zintuigen. 
 
Kunstenaars: Enrique Ramirez, Jef Cornelis, Marie José Burki, Maurits Wouters, Stefaan 
Quix & Els Van Riel 
 

  
 
 
06.04.19  
DISSENT! Aaron Gerow on the work of Tsuchimoto Noriaki 
 
Screening / lezing 
Samenwerking met Auguste Orts, Courtisane 
Paddenhoek (Gent) 
 
 
10.04. 19–12.04.19  
Art Break Cantine #1: Sandra Heremans, Shelly Silver, Ann van Dienderen 
 
Screening 
KANAL – Centre Pompidou (Brussel) 
 
 
24.04.19–26.04.19  
Art Break Cantine #2: Sven Augustijnen, Mara-Elsa Montoya 
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Screening 
KANAL - Centre Pompidou (Brussel) 
 
 
02.05.2019–16.05.19  
Villes en movement: Herman Asselberghs, Justin Bennett, Alina Cristea, Peter 
Downsbrough, Ken Kobland, Aglaia Konrad, Els Opsomer, Shelly Silver, Robert 
Suermondt 
 
Screening 
Musée L (Louvain-la-Neuve) 
 
 
08.05.19–10.05.19  
Art Break Cantine #3: Jan Dietvorst, Roy Villevoye 
 
Screening  
KANAL - Centre Pompidou (Brussel) 
 
 
16.05.19–19.05.19  
Cinema Tick Tack & ARGOS: Exploding Mirrors by Hänzel & Gretzel 
 
Screening  
Cinema Tick Tack (Antwerpen) 
 
 
12.06.19–14.06.19 
Art Break Cantine #4: Esther Johnson, Ken Kobland, Nicolaas Provost 
 
Screening 
KANAL - Centre Pompidou (Brussel) 
 
 
20.6.2019  
DISSENT! Jelena Jureša / Avant première: Aphasia  
 
Screening / lezing 
Samenwerking met Auguste Orts, Courtisane 
Cinematek (Brussel) 
 
 
29.06.19–11.08.19  
Jef Cornelis TV Works 1960–80 
 
Tentoonstelling 
Curator: Natasha Hoare 
Goldsmiths Centre for Contemporary (Londen)  
 
ARGOS werkt samen met Goldsmiths CCA in Londen in het kader van een uitgebreide 
tentoonstelling ter ere van Jef Cornelis. 
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In de loop van een decennialange carrière heeft de Belgische regisseur Jef Cornelis 
(1941-2018) een uniek archief van tentoonstellingsgeschiedenissen opgebouwd via het 
formaat van de televisiedocumentaire.  
 
In programma's waarin wordt geëxperimenteerd met de structurele condities van het 
publiek maken van kunst, komen nu bekende figuren als Harald Szeemann, Daniel Buren, 
Sol Le Witt, James Lee Byars en Marcel Broodthaers aan het woord. Van kleine 
projectruimtes tot Documenta 4 & 5, de camera en vragenlijsten van Cornelis slagen 
erin om de voorwaardelijke laterale elementen van de culturele productie, vaak 
verborgen voor het publiek, vast te leggen. Breuken, ruzies, angsten en rivaliteit worden 
allemaal blootgelegd door Cornelis' elegante en onthullende expositie van de centraliteit 
van het conflict in het ensceneren van tentoonstellingen en het maken van kunst. 
 
Deze films zijn vandaag de dag des te dwingender omdat ze in opdracht van de 
openbare televisie in België werden uitgezonden en de aandacht vestigen op de 
achteruitgang van zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de culturele programmering 
op onze TV-schermen. 
 

  
 
 
06.12.19 
C12 x ARGOS = 30 
 
Screening 
Samenwerking tussen C12 en ARGOS 
C12 (Brussel) 
 
Kunstenaars: Eric Pauwels, Herman Asselberghs, Jacques-Louis Nyst, Justin Bennett, 
Mira Sanders, Nicolas Provost, Ria Pacquée, Rébecca Fruitman, Sarah Vanagt, and Sven 
Augustijnen.  
DJs: Omar S, Donato Dozzy, A Brehme, AliA, Kafim en Kong.  
 
 
14.12.19—24.02.20  
Disarming Language: disability, communication, rupture 
 
Samenwerking tussen Tallinn Art Hall, Chancellor of Justice of Estonia, en ARGOS 
Curators: Christine Sun Kim en Niels Van Tomme 
Tallinn Art Hall (Tallinn) 
 
Het 'Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap' (2006) is een 
internationaal mensenrechtenverdrag van de Verenigde Naties dat tot doel heeft de 
rechten van personen met een handicap te beschermen door middel van taal en 
wetgeving. Voortbouwend op het verdrag, terwijl het kritisch staat tegenover het 
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gebruik van de rechtvaardige taal van de rechten, wil deze tentoonstelling en dit 
programma zich openstellen voor andere, vaak ondervertegenwoordigde of verkeerd 
begrepen, opvattingen over de taal rond handicaps en die van mensen met een 
handicap. 
 
Disarming Language brengt kunstenaars, grafisch ontwerpers, schrijvers en activisten 
samen om een aantal kritische invalshoeken te creëren die zich een handicap voorstellen 
die verder gaat dan een gestigmatiseerde "conditie". Het doel ervan is om nieuwe 
conceptuele en ervaringskaders te bedenken die taal en communicatie op innovatieve 
wijze gebruiken – door, met en voorbij handicaps – en een radicaal uitgebreider 
standpunt te ontwikkelen dat het mogelijk maakt om de mogelijkheden en perspectieven 
van gehandicapten te beperken. 
 
Door de stabiliteit van taal en communicatie te "ontwapenen", wil de tentoonstelling 
deze problematisch maken als eenvoudige systemen van kennis en macht, en een breuk 
creëren die het mogelijk maakt om toekomstige mogelijkheden voor het bewustzijn van 
handicaps te laten ontstaan. 
 
Kunstenaars: Andrea Crespo, Alison O'Daniel, Canaries, Carmen Papalia en Heather Kai 
Smith, Dax Pierson, Erika Tammpere, Gudrun Hasle, Jeffrey Mansfield, Jesse Darling, 
Noëmi Lakmaier, Shannon Finnegan, Sunaura Taylor. 
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PRODUCTIES: 
 
Jelena Juresa: Aphasia 
2019, 80', kleur, Engels en Kroatisch gesproken met Engelse ondertitels 
 
Geproduceerd door ARGOS. Coproductie met Contour Biënnale 9, KASK School of Arts 
en Zagreb Youth Theatre (ZKM). Met de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). 
 

 

Met ‘Aphasia’ werpt Jureša licht op de wortels en voorwaarden voor door-de-staat-
gesponsord geweld en bekijkt mogelijke redenen waarom zulke collectieve misdaden 
zich blijven herhalen. De film zoomt verder in op objectificatie- en 
dehumanisatieprocessen en onderzoekt de rol die fotografie en film hierin spelen.  

De media (fotografie, film, televisie) worden niet getoond als louter stille getuigen van 
een verwrongen wereldbeeld, maar als actieve instrumenten bij het voorbereiden en 
uitvoeren van verschillende misdaden tegen de menselijkheid. Aphasia wil echter ook 
hun positieve kracht tonen. Wanneer wet en politiek er namelijk niet in slagen 
gerechtigheid te brengen, kunnen dezelfde media de stilte doorbreken en kan kunst de 
weg naar gerechtigheid voorbereiden. 

‘Aphasia’ is een werk over racisme en intolerantie en legt de banaliteit van het kwaad 
bloot. De film daagt ons uit om aandachtiger te kijken en onze eigen individuele en 
collectieve positie in vraag te stellen. ‘Aphasia’ is geen oproep tot bestraffing of 
verontwaardiging over de besproken misdaden. Het is eerder een oproep om de 
collectieve stilte te doorbreken en daadwerkelijk te kijken naar de blinde vlekken die een 
fundamenteel onderdeel van onze Europese identiteit lijken te zijn geworden.  

 
Bie Michels: (Pas) Mon Pays 
2019, 65', kleur, Nederlands en Frans gesproken met Engelse ondertitels 
 
Coproductie Contour Biënnale 9 en ARGOS. 
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Bie Michels is geboren en getogen in Congo. Ze groeide op in een huis op de campus 
van de huidige Universiteit van Kinshasa (het vroegere Lovanium, de eerste universiteit 
van het land, 1954 – 1971). Zoals de titel aangeeft, bestaat de film ‘(Pas) Mon Pays, Part I 
and II’ uit twee delen. Het eerste segment introduceert een koloniaal monument in 
Mechelen en de inspanningen van Michels om dit beeld te dekoloniseren, samen met een 
groep Belgen met Congolese roots die in de omgeving van Mechelen wonen. Het 
tweede deel toont een bezoek van de kunstenaar aan Congo en is gebaseerd op haar 
persoonlijke geschiedenis. ‘(Pas) Mon Pays, Part I and II’ is een poging om het heden en 
verleden samen te brengen, om zo beter naar de toekomst van onze huidige 
postkoloniale situatie te kunnen kijken, zowel in Congo als in België.  
 
 
Eitan Efrat en Daniel Mann: The Magic Mountain 
2020, 69’, kleur, Duits en Pools gesproken met Engelse ondertitels 
 
Coproductie Messidor, Beursschouwburg en ARGOS. Met de steun van het Vlaams 
Audiovisueel Fonds (VAF). 
 

 
 
In Thomas Manns roman De toverberg brengt hoofdfiguur Hans Castorp zeven jaar door 
in een Zwitsers sanatorium, waar de ijle berglucht hem in een andere werkelijkheid 
brengt. Hoewel er geen directe verwijzing is naar het boek is, is deze essayistische 
documentaire van Daniel Mann (geen familie) en Eitan Efrat een toespeling op zowel de 
sfeer als titel van het boek. 
 
De filmmakers nemen steengroeven, tunnels en grotten onder de loep, en onderzoeken 
zo het onverzadigbare menselijke verlangen om grondstoffen uit de aarde te halen. In 
drie hoofdstukken gaan ze in op de helende krachten van Oostenrijks radongas, de 
krachtige energie van Zwitsers gesteente, en de in Poolse grotten gevonden bloed-en-
zweet-parels, een gedenkteken voor hen die er stierven. Het is een geologische en 
culturele geschiedenis van onze (vaak fysieke) relatie met het ondergrondse – een 
manier om de wereld op verschillende manieren te leren kennen en ervaren. Neem net 
als Castorp "the sick ride into the mountain to be healed". 
 
Ben De Raes: Waiting Working Hours 
2019, 16’, Frans, Arabisch en Engels gesproken met Engelse ondertitels 
 
Coproductie Serendipity Films, Dagvorm Cinema en ARGOS. Met de steun van het 
Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). 
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De Diksmuidelaan in Brussel is de plek waar dagloners zoeken naar een job. Verdeeld in 
kleine groepjes wachten ze soms urenlang tot een witte bestelwagen hen oppikt om te 
gaan werken op een bouwwerf of een akker. Werkgevers betalen weinig loon en geen 
sociale zekerheid. 

Met persoonlijke getuigenissen van deze werkers, van beschrijvingen over het 
uitgevoerde werk tot hun dromen over een andere toekomst, wil Waiting Working Hours 
het woord geven aan clandestiene arbeiders. Digitale beelden uit de Diksmuidelaan, 
gemaakt met opnames van Google Street View, vermengen zich met stemmen van de 
werkers. Samen vormen ze een geconstrueerde dialoog over arbeid en economie, in een 
veelvoud aan talen. De verstilde wereld van Google Street View lijkt op de stilstand die 
de werkers ervaren wanneer ze uren staan te wachten. Samen met de arbeiders 
onderzoekt en bevraagt Waiting Working Hours hun huidige situatie en hun dromen voor 
de toekomst. 

 
Effi and Amir: Places of Articulation 
2019, audiovisuele performance, Engels gesproken 
 
Coproductie ARGOS, Beursschouwburg en Artport. Met de steun van het Vlaams 
Audiovisueel Fonds (VAF) en Centre de l'audiovisuel à Bruxelles (CBA). 
 

 
 
Beginnend met wat een triviale veiligheidscontrole lijkt te zijn bij de ingang van de 
luchthaven van Tel Aviv, verkent Places of Articulation een dieperliggende grens, zij het 
een onzichtbare, een grens die onze mondholte markeert en de geluiden definieert die 
we kunnen uitzenden en de woorden die we kunnen uitspreken. We dragen deze 
sonische en anatomische formaties met ons mee, gevormd door onze moedertaal en de 
omgeving waarin we zijn opgegroeid, en worden zelf een mobiel controlepunt, waar we 
ook zijn. 
 
Door te reizen tussen gebieden – sonisch, anatomisch en politiek – brengt het werk 
hedendaagse manifestaties van Shibboleth naar voren, een term die zijn oorsprong vindt 



 20 

in een bijbelse episode en die vandaag de dag de taaltests in de asielprocedure in 
Europa bereikt. 
 
Met behulp van verschillende soorten beeldmethoden en visualisaties van de stem en de 
productie ervan, maakt het werk deze territoria, grenzen en controleposten zichtbaar, 
stelt het de grenzen van identificatie en definities in vraag en onthult het vage lijnen en 
zones van ambiguïteit. 
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PUBLIEKSWERKING: 
 
WORKSHOPS: 
 
Elke woensdag van Januari t.e.m. Juni 2019 
Postkaart in Super 8 / Carte Postale en Super 8 (NL + FR) 

“Postkaart in Super 8” is gericht naar een tiental kinderen tussen 8 en 12 jaar met 
verschillende culturele en sociale achtergronden, wonende in de Kaaien-wijk in het 
centrum van Brussel. Elke woensdag, gedurende het schooljaar, komt de groep samen en 
leren ze werken met een Super 8 camera met als einddoel een film te maken over de 
geschiedenis en het geheugen van hun buurt. 

Het project wordt uitgevoerd in het Frans en in het Nederlands en staat open voor de 
culturele en linguïstische rijkdommen die de kinderen met zich meedragen. Met deze 
interculturele en participatieve benadering zal elk kind centraal staan in het denkproces 
en een actieve rol spelen in dit collectief project. 

De kinderen worden de actoren van een artistiek avontuur in het hartje van hun wijk. Elke 
week gaan ze op verkenning binnen hun buurt en komen zo meer te weten over niet alleen 
hun buurt en haar geschiedenis door hen in contact te brengen met de verschillende 
culturele instellingen die ze doorgaans niet kennen, maar ook met de andere bewoners 
die ze elke dag passeren, en die bijvoorbeeld deel kunnen uitmaken van hun film. Wekelijks 
krijgen ze verschillende aspecten aangeleerd over het maken van een film in Super 8; van 
het filmen en het maken van een soundtrack tot het ontwikkelen van film en het 
organiseren van de finale projectie van hun film. 

De ateliers vinden plaats onder begeleiding van Rébecca Fruitman, filmmaakster en 
pedagoge, wonend en werkend in Brussel en mede-oprichtster van LaboBine, een 
ontwikkelings labo voor analoge film te l’ERG en Rémi Rupprecht, beeldende kunstenaar 
en pedagoog, wonend en werkend in Brussel met een focus op video -en performance 
kunst binnen zijn artistieke praktijk. 

“Postkaart in Super 8” wordt mede mogelijk gemaakt in samenwerking met de vzw ‘Habitat 
et Rénovation’ (Project sociale cohesie – PCS), Huis voor het Kind Sint-Andries, Jeugdhuis 
Chicago en met de ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en 
Brussel Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de promotie van imago (Brussel). 

Website: https://super8project.home.blog/ 
 
 
09.02.19 
Workshop Brussels Jeugdhuizen (NL) 
 
Ter voorbereiding van Museum Night Fever waarbij ARGOS samen gewerkt heeft met een 
10tal jongeren uit de Brusselse Jeugdhuizen vond een workshop plaats waarbij de 
jongeren elkaar beter leerden kennen, maar ook het centrum en de verschillende functies 
binnen ARGOS. Daarnaast vonden verschillende werksessies plaats om het evenement 
voor te bereiden waarbij de jongeren live interacteerden met bezoekers van de 
tentoonstelling via een podcast en een silent-disco. 
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06.02, 19.02, 12.03, 26.03, 25.04, 07.05, 23.05.19 
Workshop reeks met de leerlingen uit de 2e en 3e graad Audiovisuele Vorming 
Atheneum van Anderlecht (NL) 
 
Binnen deze reeks workshops kregen de studenten een kennismaking met het centrum 
voor audiovisuele kunsten waarbij ze stapsgewijs verschillende projecten hebben 
uitgewerkt waar de focus gelegd werd op:  
 
- de relatie tussen stillstaande -en bewegende beelden 
- het presenteren van audiovsueel werk binnen de context van een tentoonstelling 
- de reatie tussen het lichaam en de camera  
- thema's als 'Het portret' en 'Het landschap' 
- nieuwe media binnen beeldende en audiovisuele kunsten 
 
 
04-08.03.19 
Het leven van de objecten (FR) 
 
Vakantiestage in samenwerking met Stad Brussel en Brusurf waarbij 16 kinderen tussen 
8 en 12 een week lang een stage liepen bij Argos en Brusurf geïnspireerd op de ARGOS 
workshop: 'Het leven van de objecten'.  
 
 
28.05.19  
Explo Expo: 'Het leven van de objecten' (NL) 
 
(Jan-van-Ruusbroekollege, 2 klassen van het 3e leerjaar - 40 leerlingen) 
 

• De kinderen leren de werken en de wereld van kunstenaar Jacques-Louis Nyst 
kennen. Ze beleven en begrijpen zijn leefwereld, en brengen deze terug tot leven. 

• De kinderen staan aan de hand van de werken van Jacques-Louis Nyst stil bij de 
discipline videokunst. 

• De kinderen doorlopen en ervaren de verschillende fases van het maken van een 
videowerk: inspiratie/idee, experiment, verwerking, conceptualisering, uitvoering, 
afwerking en reflectie. 

• De kinderen verwerven technische en inhoudelijke competenties en termen die 
eigen zijn aan een filmset zoals kadrering, stilte bij opnames (elkaar respecteren, 
samenwerken), de illusie van de cinema (vervormingen, vergroting, perspectief), 
montage (verschillende lagen, scheiding beeld/geluid/tekst). 

• De leerlingen oefenen hun taalvermogen: de gesproken en geschreven 
Nederlandse taal komt aan bod, daarnaast is er ook veel aandacht voor beeldtaal. 

• De leerlingen maken kennis met een kunstencentrum en de verschillende functies 
(tentoonstellingen, mediatheek, collectiebeheer, filmzaal) en leren zo hun stad en 
de mogelijkheden hiervan beter kennen. 

• De leerlingen leren beeldend kijken en poëtisch denken. 
  
 
27.06.19  
Workshop Cardijnschool (NL) 
 
Eerste kennismakingsworkshop tussen de leerlingen van het 5e middelbaar uit de 
Cardijnschool bij ARGOS met het idee een reeks workshops uit te werken voor het 
schooljaar 2019-2020 
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01-05.07.19 
ZOMERSTAGE (FR) 
 
Vakantiestage in samenwerking met Stad Brussel en Brusurf waarbij 16 kinderen tussen 
8 en 12 een week lang een stage liepen bij Argos en Brusurf over de relaties tussen stille 
en bewegende beelden (stripverhaal, animatiefilm, fotografie, video, stopmotion, ...) 
 
 
RONDLEIDINGEN: 
 
26.01: Rondleidingen tentoonstellingen - Opening 'Poetas sin Alfabeto' en 'Look at me' 
(NL, FR, EN) 
27.02:  Rondleiding tentoonstellingen + gebouw - Haute Ecole d'Art de Berne (FR) 
01.03:  Rondleiding tentoonstellingen + gebouw - RITCS (NL) 
14.03:  Rondleiding tentoonstellingen + gebouw - LUCA School of Arts (EN) 
19.03:  Rondleiding tentoonstellingen - Atheneum Anderlecht (NL) 
28.03: Rondleiding tentoonstellingen + gebouw - University USA (EN) 
18.04:  Rondleiding tentoonstellingen - Sisters in Art (EN) 
24.04: Rondleiding tentoonstellingen - Jan Vromman met zijn studenten (NL) 
27.04: Rondleiding tentoonstellingen + gebouw - VIP Tour ART Brussels (EN) 
28.04: Rondleiding tentoonstellingen + gebouw - Erfgoeddag 
18.05:  Rondleiding tentoonstellingen - Opening 'Aphasia' + 'There all is order and beauty' 
(NL, FR, EN) 
05.06: Rondleiding tentoonstellingen + gebouw - Leergroep Nederlands (NL) 
05.10:  Rondleiding tentoonstelling - Opening 'CAMP: Beginnings' (NL, FR, EN) 
15.10:  Rondleiding tentoonstelling - Studenten KUL (NL) 
18.10:  Rondleiding tentoonstelling - Drink met de buren (NL, FR, EN) 
24.10:  Rondleiding tentoonstelling + gebouw - Arts au carré (FR) 
07.12:  Rondleiding tentoonstelling + gebouw - Ecole ESA 75 (FR) 
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COLLECTIE EN MEDIATHEEK: 
 
Met meer dan 5.000 kunstenaarsfilms, -video’s en installaties die dateren van de jaren 
1970 tot heden, beheert ARGOS de grootste collectie audiovisuele kunst in België. Het 
gaat om een rijk en gevarieerd patrimonium van artistieke producties die buiten de 
reguliere bioscoop- en televisiecircuits vallen. ARGOS hanteert een duurzaam en 
dynamisch verzamelbeleid. In 2019 verwierf ARGOS 33 werken van Belgische, Europese 
en internationale kunstenaars voor opname in de collectie.  
 
Er zijn de voorbije jaren verschillende initiatieven en acties ondernomen om de 
audiovisuele collectie veilig te stellen voor de toekomst. Werken op analoge en digitale 
videotapeformaten dreigen verloren te gaan door de chemische samenstelling en 
vergankelijkheid van hun dragers of omdat de afspeel- en weergaveapparatuur in 
onbruik raakt. Een groot deel van de collectie is ondertussen gedigitaliseerd.  
Sinds 2013 is ARGOS partner van het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA), nu 
meemoo, Instituut voor het archief. In opdracht van de Vlaamse Regering digitaliseert en 
bewaart VIAA het beeld en geluid van ± 150 content partners die actief zijn binnen de 
culturele sector, media of de overheid in Vlaanderen. Daarnaast maakt VIAA dit 
materiaal van de content partners toegankelijk voor iedereen via verschillende 
platformen. Vandaag ligt de focus hoofdzakelijk op onderwijs, maar het doel is om zowel 
leerkrachten, leerlingen, wetenschappers als het brede publiek toegang te geven tot het 
audiovisueel materiaal van de Vlaamse musea, archieven, podiumkunstorganisaties, 
administraties en omroepen. Tot op heden werden ongeveer 1.545 items uit de ARGOS-
collectie in samenwerking met VIAA gedigitaliseerd en ongeveer 40 TB aan digitaal 
materiaal gearchiveerd. In 2019 nam ARGOS deel aan de digitaliseringsgolven van VIAA 
voor audiocassette, ¼ inch open reel audio, Mini DV, DVCAM en CD-R.  
 
Naast het digitaliseren van bedreigd analoog audiovisueel materiaal, ontwikkelt en 
implementeert ARGOS ook bewaarstrategieën op lange termijn voor de preservatie van 
gedigitaliseerd en ‘digital born’ audiovisueel materiaal. Hierbij wordt rekening gehouden 
met de internationaal geldende standaarden. Het digitaal archief van ARGOS omvat 
momenteel meer dan 300 TB.      
 
De collectie van audiovisuele werken wordt ontsloten via publieke tentoonstellingen en 
screenings, via de (inter)nationale distributieactiviteiten, de publieke mediatheek, de 
ARGOS website en de deelname aan online portals met collega-instellingen (bv. VIAA, 
Europeana, … ).  
 
Om de collectiewerking van ARGOS in de kijker te zetten, werden verschillende 
rondleidingen gegeven: 
  

- 28 april 2019: tijdens Erfgoeddag 2019 met als motto “Hoe maakt u het?” maakte 
ARGOS deel uit van de Begankenis van Brussel, georganiseerd door FARO en 
Korei vzw. Het collectieteam liet het publiek proeven van het thema ambachten 
en vakmanschap door hen een blik te geven achter de schermen van het 
ARGOS-archief. Er werden vier rondleidingen gegeven aan groepen van telkens 
25 personen die zich hiervoor hadden ingeschreven. Daarnaast werd ter 
gelegenheid van Erfgoeddag ook de kunsthistorische documentaire “Office 
Baroque, een project van Gordon Matta-Clark” van Cherica Convents en Roger 
Steylaerts getoond in de Black Box. Dit werk gaat over de realisatie van het 
gelijknamige werk door de Amerikaanse kunstenaar Gordon Matta-Clark in 1977 
te Antwerpen en werd in 2013 door ARGOS gedigitaliseerd en gerestaureerd in 
het kader van het Europese project ‘Digitising Contemporary Art’.  
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-  21 november 2019: in het kader van Brussels Museums Nocturne werden drie 
rondleidingen (NL, FR, EN) gegeven om het publiek kennis te laten maken met de 
ARGOS-collectie en het beheer ervan.  

- Ook worden op regelmatige basis rondleidingen gegeven aan groepen en scholen 
over de collectie, de mediatheek en het archief. 

 
Een belangrijk onderdeel van de veelvoudige functies van ARGOS is de publieke 
mediatheek. Hier kunnen de meer dan 5.000 film- en videotitels uit de collectie gratis 
bekeken worden na afspraak. De mediatheek omvat ook meer dan 5.200 boeken, 
catalogi, gespecialiseerde kunstmagazines en kritische compilaties over audiovisuele 
kunst en visuele cultuur. In 2019 ontving de ARGOS-mediatheek 146 bezoekers uit 
binnen- en buitenland: curatoren, docenten, studenten, onderzoekers, kunstenaars, enz.  
 
Eind 2019 werden een aantal nieuwe initiatieven geïntroduceerd met betrekking tot de 
collectie en distributie: 
 
Video Bar: 
 
Sinds november 2019 organiseert ARGOS maandelijks een Video Bar, een screening 
event waarin nieuw en oud werk uit de collectie en/of distributie wordt getoond: 
 
Door middel van een op conversatie gerichte collectieve kijkervaring van kunstenaarsfilm 
en -video, faciliteert ARGOS nieuwe dialogen over de geselecteerde werken, afwisselend 
geëngageerd, persoonlijk en/of geïnformeerd, waarbij ze vervolgens gekoppeld worden 
aan actuele ontwikkelingen in de hedendaagse audiovisuele kunsten. Dit gebeurt door 
middel van een interactief gesprek met de kunstenaar(s) en het publiek na de screening.  
 
Media annex(e): 
 
In onze lobby, boven het onthaal, kan men voortaan de ‘media annex(e)’ vinden. Hier 
kunnen al onze distributie, collectie- en onderzoeksactiviteiten ontdekt worden aan de 
hand van boeken, documenten, objecten en films tijdens de openingsuren van de 
tentoonstelling. Gedurende twee weken tonen we hier ook een werk uit de collectie 
en/of distributie dat kan bekeken worden in een aangename lounge setting. 

 
Wie zin heeft in meer, kan ook bladeren in de volledige collectiecatalogus op een 
computer.  
 
 
ARGOS neemt ook deel aan sectoraal en cross-sectoraal overleg en projecten op 
nationaal en internationaal niveau i.v.m. de toepassing van nieuwe technologieën en 
methodologieën voor conservering, archivering, digitalisering, beschrijving, ontsluiting en 
collectie-uitwisseling. Dit is niet alleen belangrijk in het kader van beleidsafstemming, 
onderzoek en interoperabiliteit, maar ook om een breder draagvlak te creëren voor 
ambitieuze initiatieven. Zo is ARGOS o.a. lid van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-
, Archief- en Documentatie (VVBAD), Europeana Vlaanderen Overlegplatform, de 
gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht (een initiatief van FARO, PACKED en 
de Vlaamse Kunstcollectie) en de International Association of Sound and Audiovisual 
Archives (IASA). In 2019 nam ARGOS deel aan verschillende werkgroepen van VIAA om 
de door hen ontwikkelde tools en platformen verder te helpen uitbouwen en testen: 
 
- Werkgroep “publieke metadatacatalogus”: met deze catalogus is het de bedoeling om 

(een deel van) de metadata van het beeld en geluid van de VIAA content partners 
publiek te maken. De website Het Archief (https://hetarchief.be/) werd gelanceerd op 
8 november 2019 in de vorm van een ontmoetingsmoment met de nieuwe minister 
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van cultuur Jan Jambon op zijn kabinet te Brussel. De lancering werd eveneens 
gekoppeld aan een gedachtenwissel met de Minister over bredere uitdagingen rond 
de digitale transformatie.  

- Werkgroep “GDPR – addendum samenwerkingsovereenkomst”: de nieuwe GDPR-
wetgeving betekent dat VIAA met haar content partners een bijkomende 
overeenkomst dient af te sluiten. Doel van de werkgroep was om de draftversie van 
dit addendum door te spreken, zodat een aantal zaken reeds nagegaan en verbeterd 
kunnen worden in functie van eventuele (on)duidelijkheid, inhoudelijke of juridische 
bedenkingen, enz. 

- Werkgroep “Complexe objecten”: de huidige dienstverlening van VIAA rond instroom 
digitale collecties heeft een zeer duidelijke scope en beperkt zich tot enkelvoudige 
audio, video en beeldcollecties. Doel van de werkgroep was om de oefening te 
starten en na te denken over een generieke dienstverlening voor digitale collecties 
die bestaan uit ‘complexe objecten’.  

 
Op 22 maart 2019 nam ARGOS ook deel aan een workshop ‘digital culture’ in het kader 
van de Flämische Woche NRW in Düsseldorf samen met o.a. Kunstenpunt, CEMPER, 
VIAA/PACKED, Rosas en de Pina Bausch Foundation.  
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ONDERZOEK: 
 
In juli 2018 is ARGOS gestart met een grootschalig onderzoek naar Belgische 
kunstenaarsfilm en -video in de jaren 1970 dat zal lopen over drie jaren.  
 
Tot op heden is er nog geen grootschalig onderzoek verricht naar de pioniersjaren van 
de Belgische videokunst. Hierdoor vertoont het kunsthistorisch onderzoek grote 
lacunes. De eerste generatie videokunstenaars bereikt een gevorderde leeftijd, 
waardoor het in de toekomst moeilijker zal worden om inzicht te verwerven in hun 
werkwijzen en ideeën. De herinneringen en getuigenissen van de actoren die een 
belangrijke en toonaangevende rol hebben gespeeld in deze periode, zijn een 
waardevolle bron van informatie om de geschiedenis van deze kunstdiscipline te 
reconstrueren. Daarnaast dreigen veel nog niet geïnventariseerde en gecanoniseerde 
werken voorgoed te verdwijnen indien niet ingegrepen wordt.  
 
Er stellen zich verschillende uitdagingen op het vlak van preservering. Audiovisuele 
dragers zijn onderhevig aan degradatie omwille van hun chemische samenstelling. 
Daarnaast verdwijnen professionele digitaliseringslabo’s stilaan van het toneel. Recente 
studies en experts in het vak voorspellen dat tegen 2030 bepaalde magnetische 
dragers niet meer leesbaar zullen zijn. Ook de beschikbare afspeelapparatuur, 
reserveonderdelen en kennis over deze oude technologieën worden alsmaar schaarser.  
 
Door de omvang van het onderzoeksproject, wordt dit opgedeeld in drie fasen:  
  
De eerste fase (1 juli 2018 – 30 september 2019) was de onderzoekfase. De Vlaamse 
Overheid kende hiervoor een erfgoedsubsidie van 87.300 euro toe. Voor deze fase 
werkte ARGOS samen met o.a. M HKA – Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, 
Vrije Universiteit Brussel (VUB), Université de Liège en de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België (KMSKB). ARGOS stelde een inventaris op en voerde 
‘terreinverkenning’ uit. Dit was een noodzakelijke stap om tot een kwantitatief en (tot op 
zekere hoogte) kwalitatief overzicht van het bestaande corpus te komen en als basis 
voor selectie (het zoeken naar de beste kopieën) en valorisatie (het identificeren van 
verschillende inhoudelijke versies van een werk en hun juridische status). Ook werd 
grondig kunsthistorisch onderzoek gevoerd d.m.v. literatuur- en archiefonderzoek, 
alsook meer dan 40 interviews met individuele kunstenaars en belangrijke actoren uit 
deze periode. Daarnaast werd ook materiaal-technisch onderzoek verricht. Dit moet 
ervoor zorgen dat de werken in de toekomst correct worden gepresenteerd en 
geïnstalleerd in een geschikte context rekening houdend met de intentie van de 
kunstenaar.  

De onderzoeksactiviteiten in de eerste fase leverden interessant documentair materiaal 
op over de pioniersjaren van de kunstenaarsfilm en –video in België. Hoewel 
digitalisering niet tot de scope van deze fase behoorde, werd beslist om een 
uitzondering te maken voor archiefmateriaal van de eerste Belgische videomanifestatie 
"Propositions d'artistes pour un circuit fermé de télévision" die in 1971 door galerie 
Yellow Now in Luik werd georganiseerd. Het gesloten opname- en weergavecircuit gaf 
de deelnemende kunstenaars de mogelijkheid om te reflecteren over tijd en ruimte. 
Tegelijkertijd was het televisietoestel zelf onderwerp van deze bedenkingen. Zo'n tachtig 
kunstenaars uit o.a. België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en de Verenigde Staten 
namen deel aan dit evenement. Sommige voorstellen werden echter nooit gerealiseerd, 
omdat de camera en monitor na drie dagen in panne vielen. Daarnaast bood de 
apparatuur ook geen mogelijkheid tot registratie. Het enige overgebleven materiaal van 
deze historisch belangrijke videomanifestatie bestaat in hoofdzaak uit deelnemersfiches 
met bijlagen (o.a. brieven, kaarten en enkele affiches), foto’s, brieven en een beperkt 
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aantal fotonegatieven. Deze documenten zijn een waardevolle bron voor kunsthistorisch 
onderzoek en onderwijs, maar zijn momenteel niet beschikbaar voor consultatie. Daarom 
is het belangrijk dat dit privé-archief bewaard wordt in een publieke instelling zoals 
ARGOS. Doelstelling van de digitalisering is de toegankelijkheid van dit 
documentatiemateriaal te bevorderen, de integriteit van het geheel te behouden en 
toekomstig onderzoek mogelijk te maken.  

Van alle audio-interviews met individuele kunstenaars en sleutelfiguren uit deze periode 
werden transcripties gemaakt. Interviews in het Frans en Engels werden vertaald naar 
het Nederlands. Daarnaast werd beslist om ook een audiovisueel document te maken. Er 
werd op zoek gegaan naar een professioneel team dat de videoregistraties kon 
verzorgen. Op basis van inhoudelijke passie en engagement voor het project werd 
gekozen voor het jonge team Lucas Denuwelaere en Nick Van Der Vel. Voor de video-
interviews werden de volgende personen geselecteerd:  

- Flor Bex (voormalig directeur van het Internationaal Cultureel Centrum (ICC) en M 
HKA – Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen); 

- Chris Goyvaerts (voormalig cameraman en technicus voor het Internationaal 
Cultureel Centrum (ICC) en Continental Video); 

- Guy Jungblut (galerist en uitgever Yellow Now en initiatiefnemer voor de eerste 
Belgische videomanifestatie "Propositions d'artistes pour un circuit fermé de 
télévision" die in 1971 in Luik werd georganiseerd); 

- Jacques Charlier (kunstenaar); 
- Jacques Lennep (kunstenaar en stichtend lid van de Groupe Cercle d’Art 

Prospectif (CAP). 

Zij werden gekozen omwille van hun narratieve kwaliteiten, alsook om de ruime kennis 
die ze bezitten over het ontstaan van de vroege kunstenaarsfilm en -video en de 
kunstscene in België in de jaren 1970. Het doel van deze video-interviews is tweevoudig. 
Enerzijds heeft ARGOS de ‘rushes’ ter beschikking als onderzoeksmateriaal voor 
toekomstig onderzoek. Op die manier zijn ze vergelijkbaar met de ruwe transcripties van 
de audio-interviews. Anderzijds worden de interviews gemonteerd tot één film, die voor 
zowel een gespecialiseerd als een breed publiek de opkomst van de kunstenaarsfilm en 
-video schetst in België en zowel in de tweede als derde fase van het onderzoek kan 
gebruikt worden ter verspreiding en ontsluiting van de onderzoeksresultaten.  

Daarnaast gaf ARGOS op 19 juni 2019 ook een presentatie over het project op een 
seminarie in de Bibliothèque nationale de France in Parijs in het kader van het Europese 
onderzoeksproject “Emergence de l’art vidéo en Europe.  

In de tweede fase (1 oktober 2019 – 30 september 2020) zullen de geselecteerde 
werken uit de eerste fase gedigitaliseerd, gerestaureerd en gearchiveerd worden. Dit zal 
gebeuren in samenwerking met o.a. VIAA, CINEMATEK en gespecialiseerde 
digitaliseringslabo’s. De Vlaamse overheid kende hiervoor een erfgoedsubsidie van 
99.000 euro toe.  
 
In een derde fase (1 oktober 2020 – 30 september 2021) zullen de 
onderzoeksresultaten, de gedigitaliseerde werken en verworven documentatie 
toegankelijk gemaakt worden voor professionals, maar ook voor educatieve doeleinden 
en het brede publiek. Dit zal via verschillende kanalen gebeuren waaronder de ARGOS-
website en mediatheek, de M HKA Ensemblebank, de websites van PACKED, de VIAA-
platformen, enz. Indien nodig, kunnen ook nieuwe tools voor ontsluiting ontwikkeld 
worden in samenwerking met de andere projectpartners. Andere beoogde resultaten 
zijn het verwezenlijken van een publicatie, symposium, tentoonstelling en screenings.  



 29 

 
DISTRIBUTIE: 

ARGOS beheert een collectie van ruim 5000 kunstenaarsfilms en –video’s. Voor 
ongeveer de helft hiervan heeft Argos met de rechthebbenden ook een 
distributiecontract afgesloten. Doordat die distributie vooral internationaal is, blijft 
ARGOS een bijzonder efficiënte ambassadeur voor haar kunstenaars.  

IL EST TEMPS DE RALLUMER LES ETOILES // BIVOUACS 
Magasin - Centre National d'Art Contemporain de Grenoble (Grenoble, FR) 
7.01-31.03 
Sarah Vanagt, The Corridor 
 
ARGOS @ IFFR 2019 (Rotterdam, NL) 
26.01 
Gernot Wieland, Portrait of Karl Marx 
27.01 
Charley Case, Man Walking 
 
Five artists from the archives and collection of Jan Hoet 
Museum Dhondt-Dhaenens – MDD (Deurle, BE) 
27.01-17.03 
Jef Cornelis, De Langste Dag 
 
BANQUETS DU REEL  
Association A BIENTOT J'ESPERE (Grenoble, FR) 
7.02 
Johan Grimonprez, dial H-I-S-T-O-R-Y 
 
James Lee Byars: World Question Center @ KEWENIG Palma 
KEWENIG Berlin-Palma (Palma de Mallorca, ES) 
7.02-16.03 
Jef Cornelis, James Lee Byars: World Question Center 
 
Het archaïsche, en hoe het zich manifesteert in diverse klinische contexten 
Ecole Belge de Psychanalyse (Heverlee, BE) 
8.02 
Sarah Vanagt, Every Tear 
 
Festival Travelling 
Clair-Obscur (Rennes, FR) 
12.02 
Nicolas Provost, Plot Point 
 
ARGOS @ Macro Asilo 
MACRO Museo d'Arte Contemporanea Roma (Roma, IT) 
19-24.02 
Roy Villevoye, Voice-Over 
Edurne Rubio, OJO GUAREÑA 
Sarah Vanagt, Begin Began Begun 
Lazara Rosell Albear, Yoko Osha 
Anne Reijniers & Rob Jacobs, Échangeur 
An van Dienderen,	LILI 
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VIDEOFORMES  
Festival International d'Arts Numériques de Clermont-Ferrand (Clermont-Ferrand, FR) 
21.02-14.04 
Hans Op de Beeck, The Girl 
Bernard Gigounon, Brainstorming 
 
Jef Geys: Quadra Medicinale Singapore 
Nanyang Technological University Centre for Contemporary Art Singapore (Singapore, 
SG) 
02.03 
Jef Cornelis, KUNST ALS KRITIEK. WANNEER IS KUNST WEL KRITIEK? 4. Wanneer de 
kunstenaar in alle ernst speelt 
 
Entropie, j'écris ton nom 
Magasin - Centre National d'Art Contemporain de Grenoble (Grenoble, FR) 
08.03-28.07 
Bie Michiels, La couleur de la brique 
 
I Watched the White Dogs of the Dawn at musée de l'Homme 
Comité du Film Ethnographique (Paris, FR) 
11.03 
Els Dietvorst, I Watched the White Dogs of the Dawn 
 
Punto de Vista film festival 
11-16.03 
Edurne Rubio, OJO GUAREÑA 
 
De Collectie (1) - Highlights for a future 
SMAK (Gent, BE) 
15.03-29.09 
Jef Cornelis, Sonsbeek Buiten de Perken 
 
Magritte  
OODI Library (Helsinki, FI) 
18.03 
Jef Cornelis, A weekend with Monsieur Magritte, part 2 Sunday 
 
Tartu World Film Festival (Tartu, EE) 
18-23.03 
Sarah Vanagt, Every Tear 
 
Festival International du Film sur l'Art 
FIFA (Montréal, CA) 
19-31.03 
Mira Sanders, Objets Perdus Trouvés 
 
Monstra - Lisbon Animation Festival (Lisbon, PT) 
20-31.03 
Pascal Baes, Topic II 
 
Festival de films Pêcheurs du Monde (Lorient, FR) 
25.03 
Els Dietvorst, I Watched the White Dogs of the Dawn 
 
Courtisane Festival (Gent, BE) 
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03.04 
Sarah Vanagt, Little Figures 
 
James Lee Byars at Elaine L. Jacob 
Elaine L. Jacob Gallery, Wayne State university (Detroit, Michigan, USA) 
5.04-5.07 
Jef Cornelis, James Lee Byars, Antwerpen 18 april – 7 mei 1969 
Jef Cornelis, James Lee Byars: World Question Center 
 
Tonalities of Dissent 
At CCS Bard Hessel Museum (Annandale-on-Hudson, USA) 
07.04-26.05 
Edith Dekyndt, One second of silence. Part 01, New York 
 
NO NARRATIVES 
GAGA vzw (Antwerp, BE) 
07.04 
Peter Downsbrough, IN [ TO 
 
ARGOS @ EMAF 2019 
European Media Art Festival Osnabrück (Osnabrück, DE) 
24-28.04 
Gernot Wieland, Ink in Milk  
Sandra Heremans, La Mazda jaune et Sa Sainteté 
Eva van Tongeren, Still from afar  
Anne Reijniers, Nizar Saleh, Rob Jacobs, Paul Shemisi, Faire-Part  
Emily Vey Duke & Cooper Battersby, You Were an Amazement on the Day You Were 
Born  
Johan Grimonprez, I may have lost forever my umbrella... 
 
I Watched the White Dogs of the Dawn @ EURORAMA 
Trento Film festival (Trento, IT) 
28.04 
Els Dietvorst, I Watched the White Dogs of the Dawn 
 
La Scala at Expanded Cinema section – Oberhausen 
(video installation) 
Internationale Kurzfilmtage Oberhausen (Oberhausen, DE) 
01-06.05 
Aglaia Konrad, La Scala 
 
International Short Film Festival Oberhausen 2019: Market Screening – Oberhausen  
02.05 
Yun-tien Chu, My home is on the other side 
Sandra Heremans, La Mazda jaune et Sa Sainteté 
Meggy Rustamova, Light Displacement 
Laurent Van Lancker, Limbo 
Eva van Tongeren, Still from afar 
Emmanuel Van der Auwera, Wake me up at 4:20 
 
KASK (Gent, BE) 
09.05 
Jef Cornelis, 3 x KUNSTONDERWIJS 
 
Docs Against Gravity (Festival) (Warszawa, PL) 
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10-19.05 
Edurne Rubio, OJO GUAREÑA 
 
Nazli Dinçel @ La Fête du Slip 
La Fête du Slip (Festival) (Lausanne, CH) 
10.05 
Nazli Dinçel, Between Relating and Use 
 
Hiatus 
V2Vingt (Brussels, BE) 
11.05 
Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat, Nude Descending a Staircase 
 
Docs Barcelona Festival (Barcelona, ES) 
15-25.05 
Edurne Rubio, OJO GUAREÑA 
 
DocumentaMadrid (Festival) (Mardid, ES) 
9-19.05 
Edurne Rubio, OJO GUAREÑA 
 
Pop-up Museum Verdronken Land 
Stichting Ludwig (Amsterdam, NL) 
25.05 
Claude Cattelain, Fabrica/Brighton - day 10 reloaded 
 
VIS Vienna Shorts (Festival) (Vienna, AT) 
28.05-02.06 
Sandra Heremans, La Mazda jaune et Sa Sainteté 
 
Sheffield International Documentary Festival (Sheffield, UK) 
06-11.06 
Jef Cornelis, James Lee Byars: World Question Center 
 
Deserted  
Camara Municipal do Porto (Porto, PT) 
08.06-18.08 
Dora García, Zimmer, Gespräche 
 
Decolonizing the Punctum 
Yale University (New Haven, USA) 
13.06 
Vincent Meessen, Vita Nova 
 
SCREENING + TALK - PETER DOWNSBROUGH 
Le Botanique (Brussels, BE) 
14.06 
Peter Downsbrough, 7 Come 11 
Peter Downsbrough, Untitled 
Peter Downsbrough, Now With in Three Parts 
 
Educational screening of Battles of Troy 
University Hildescheim (Hildescheim, DE) 
25.06 
Krassimir Terziev, Battles of Troy 
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The Cinema and the Wilderness 
Kinemathek Hamburg e. V.(Hamburg, DE) 
26.06 
Steve Reinke, The Mendi 
 
Jef Cornelis : Kunst is voor weinigen (Art is for the few) 
Roger Raveel Museum (Machelen - Zulte, BE) 
30.06-20.10 
Jef Cornelis, 31 films 
 
HARBINGER part 2 : subtle_collisions 
Hogeschool Gent (Gent, BE) 
05.07 
Edith Dekyndt, Provisory Object 03 
 
The Corridor @ FC Hyena 
MHHC (Amsterdam, NL) 
16.07 
Sarah Vanagt, The Corridor 
 
Gimli Film Festival (Gimli, CA) 
24-28.07 
Gernot Wieland, Ink in Milk 
 
FIFIG - Festival International du Film Insulaire de Groix (Groix, FR) 
21-25.08 
Els Dietvorst, I Watched the White Dogs of the Dawn 
 
FIDBA - International Documentary Film Festival Buenos Aires Argentina (Buenos 
Aires, AR) 
02-11.09 
Edurne Rubio, OJO GUAREÑA 
 
One Way Ticket to Mars 
Kunsthal KAdE (Amersfoort, NL) 
20.09 
Edith Dekyndt, Slow Object 04 
 
Assistants of the void 
Galerie nächst St. Stephan (Wien, AT) 
28.09 
Joëlle de La Casinière, Dans la Maison (du Montfaucon Research Center) 
 
Zones Narratives 
ULB (Brussels, BE) 
07-11.10 
Sarah Vanagt, The Wave 
Sarah Vanagt, Dust Breeding 
 
Jihlava International Documentary Film (Jihlava, CZ) 
24-29.10 
Jelena Jureša, Aphasia 
 
Torpille 
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Maison de la Métallurgie et de l'Industrie de Liège ASBL 
26.10 
Jean-Claude Riga, Ronde de nuit 
 
MIMICRY at OPEK Leuven (Leuven, BE) 
26.10 
Messieurs Delmotte, Ventriloquist Bird 
 
Kunst und Film : Komplexe Bilder 
Kino REX Bern / Cinéville (Bern, CH) 
05.11 
Eva Meyer & Eran Schaerf, Pro Testing 
 
Kino Loop / ARGOS centre for audiovisual arts 
Point culture (Brussels, BE) 
12.11 
Laurent Van Lancker, Limbo 
Hans Op de Beeck, Border  
Meggy Rustamova, Light Displacement 
 
Kasseler Dokfest (Festival) (Kassel, DE) 
12-17.11 
Félix Blume, Curupira, bicho do mato 
 
IDFA (festival) (Amsterdam, NL) 
20.11-01.12 
Nelson Makengo, nuit debout 
Ira Goryainova, Bile 
 
Class screening for ethnography course 
Bard College (Annandale-on-Hudson, NY, USA) 
22.11 
Nazli Dinçel, Between Relating and Use 
 
VIDEONALE.scope #7: Ghosts in the Gardens of Progress 
Videonale Bonn (Bonn, DE) 
22.11 
Anne Reijniers & Rob Jacobs, Échangeur 
 
Dear Advisor @ New Orleans Museum of Art (New Orleans, USA) 
26.11 
Vincent Meessen, Dear Advisor 
 
Lauch Trigger Magazine 
FOMU (Antwerp, BE) 
28.11 
Jelena Jureša, Aphasia 
 
 
DECEMBER 
 
Sound Design 
Cinema Spoutnik (Genève, CH) 
10.12 
Sarah Vanagt, Every Tear 



 35 

 
De Yellow à Now 
Cinema Nova (Brussels, BE) 
14.12 
Jacques Louis Nyst, Le voyage de Christophe Colomb 
Jacques Louis Nyst, L'objet 
Jacques Louis Nyst, J'ai la tête qui tourney 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


