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CARGO is een werkplaats in 

Oostende voor onderzoek naar 

nieuwe vormen van creatieont

wikkeling met media. Kunste-

naars, filosofen, architecten en 

critici worden uitgenodigd om met 

hun eigen projecten in te haken op 

de inhoudelijk artistieke context 

van cargo. De vraag ‘wat zou er 

moeten gebeuren opdat de wereld-

met-media zich kan openen in 

een betekenisvolle ervaring’ staat 

centraal in de werking. De website 

fungeert als een platform voor de 

creatie-processen. De vzw cargo 

werd in 1999 opgericht, naar aanlei-

ding van Kindercargo tijdens Brus-

sel 2000. Nadien spitste cargo zich 

toe op het geven van workshops, die 

dichtbij hun onderzoeksproject la-

gen. Sinds januari 2006 wordt cargo 

als werkplaats structureel gesubsidi-

eerd door de Vlaamse overheid.  

www.cargoweb.org

f0AM is in 2000 ontstaan van

uit Starlab, een departement 

van een onderzoeksinstituut 

in Brussel waar de link tussen 

wetenschappelijk onderzoek 

en het culturele leven werd 

onderzocht. In 2001 werd de vzw 

f0AM opgericht. Sinds januari 2006 

wordt f0AM structureel gesubsidi-

eerd als werkplaats door de Vlaamse 

overheid. 

f0AM is een onafhankelijk labora-

torium dat zich toelegt op  

mixed reality en in zijn werking de 

klemtoon legt op onderzoek en 

productie gebaseerd op onderzoek. 

In samenwerking met een netwerk 

van internationale partnerorga-

nisaties wordt gewerkt aan een 

symbiose van cultuur en weten-

schap, technologie en natuur. De 

vier kernleden van f0AM initiëren 

de projecten. In hun onderzoek of 

producties worden andere arties-

ten, wetenschappers, technologen 

enzovoort betrokken.  

www.f0.am

FLACC in Genk profileert zich als 

werkplaats voor beeldende kun-

stenaars en richt zich in de eerste 

plaats op een ‘kunstenaarsbeleid’: 

programma, profiel, ruimtelijke 

inrichting en communicatie wor-

den afgestemd op maat van de 

kunstenaar. flacc wil de organi-

satorische, inhoudelijke en tech-

nische voorwaarden scheppen om 

kunstenaarsprojecten te realiseren. 

De organisatie selecteert jaarlijks 

maximaal vijftien kunstenaars 

(uit binnen- en buitenland, jong en 

ervaren) om een nieuw project op te 

zetten. Daarnaast heeft flacc ook 

een receptieve werking. Als werk-

plaats voor beeldend kunstenaars 

wil de organisatie bovendien met 

zo veel mogelijk partners flexibele 

samenwerkingsverbanden opzet-

ten, onder meer om een breder 

publiek te bereiken. flacc  wordt 

structureel gesubsidieerd door de 

Vlaamse overheid als werkplaats 

sinds januari 2006.  

www.flacc.info

www.kunstonline.info is een 

Gents hedendaags kunstplatform 

dat sinds januari 2006 door de 

Vlaamse overheid gesubsidieerd 

wordt als werkplaats. Het docu-

menteert het snel evoluerende 

kunstveld, met een focus op Bel-

gië. Kunstonline is een kosteloos 

internetplatform dat individuen 

en organisaties toestaat om zelf 

materiaal te posten en te beheren. 

Door zijn openheid staat het toe 

om te communiceren met an-

dere informatiebronnen en zo de 

stroom van fragmentarische data 

zonder context, samen te brengen. 

Dit alles is geënt op de realiteit: 

de praktijk van het veld. Kunst-

online biedt aan kunstenaars, 

curatoren, studenten, docenten 

en onderzoekers haar ontwikke-

lings- en productieplatforms aan, 

voor onderzoek omtrent kunst, 

archivering, kunstgeschiede-

nis, sociologie... Voorts biedt het 

productieondersteuning aan kun-

stenaarsprojecten die ingaan op 

of aansluiten bij nieuwe omgangs-

vormen van kunst en vormen van 

expressie.  

www.kunstonline.info 

5.	 Cargo: beeld: Cargo
6	 f0AM: beeld: 	f0AM
7.	 FLACC: beeld: Paul	Casaer;		

Maquette:	Ann	Clicteur	en	Paul	Casaer,		
Head	&	Shoulders,	2006.

8.	 Kunstonline: beeld: 	Kunstonline

5 7 8

6


