
Relearn: OSP Zomerschool

Samenvatting

In kunstacademies weerklinkt luider de vraag naar de rol van het digitale gereedschap in 
designopleidingen. Er zijn geen duidelijke antwoorden. Alle studenten nemen een laptop mee 
naar school, maar de hard- en software vormen een technologische en culture bagage die niet 
bevraagd wordt, en waarvan de potentie niet uitgebuit wordt.

In deze zomerschool willen we een voorschot nemen op het herdenken van ontwerponderwijs. We
willen een rijke leer situatie ontwikkelen. Een situatie van wederzijdse uitwisseling in plaats van 
hiërarchische leraar student verhoudingen. Dit is een opmaat naar en groter prototype in de 
zomer van 2014, breder dan grafisch ontwerp (video, audio, elektronica, textiel ontwerp), en 
vervolgens een jaar lang school programma.

Context: digitaal gereedschap en vrije cultuur

Hedendaags creatieve productie is in hoge mate afhankelijk van digitale gereedschappen. Deze 
gereedschappen zijn zelf culture objecten. Digitale gereedschappen belichamen tal van 
conventies over ‘hoe het hoort’ en het is dan ook belangrijk dat makers zelf deelnemen aan de 
ontwikkeling. Het gereedschap is onherroepelijk gevormd door de bestaande modellen van 
productie en verspreiding en vormt vervolgens de creatieve praktijk in de onderverdeling van 
taken, de woorden en begrippen waarbinnen media geconceptualiseerd worden.

In de afgelopen dertig jaar is de beweging van vrije software opgekomen als één manier om de 
monopolisering van digitale cultuur door zakelijke belangen te voorkomen. Door een slimme en 
genereuze toe-eigening van het auteursrecht heeft zij de toegang tot broncode bewerkstelligt en 
zich verzekerd van zijn voortdurende herinterpretatie. De ontwikkelaars van vrije software 
hebben nieuwe methodes uitgevonden om kennis te delen en gezamenlijk te ontwikkelen, met 
een dusdanig succes dat vrije software, in zijn minder radicale gedaante van ‘open source’, in 
veel gebieden de standaard is geworden.

Vrije software bevraagt de traditionele dogma’s van onderwijs omdat kennis uitgewisseld wordt 
buiten de grenzen van de instituties om, en omdat zijn deelnemers makkelijk van rol wisselen 
(leraar, student, ontwikkelaar, gebruiker).

Achtergrond en motivatie

Open Source Publishing, opgericht in 2006 in de context van de Brusselse kunst organisatie 
Constant VZW, is een heterogene groep ontwerpers, typografen, cartografen, wiskundigen, 
schrijvers en performers die besloten hebben de praktijk en de mogelijkheden te testen van het 
maken met enkel vrije software. In workshops, werk in opdracht en zelf ontwikkelde projecten, 
vormt de intieme relatie die we hebben ontwikkeld met ons gereedschap zowel onze grafische 
productie en sociale verhoudingen eromheen: de verdeling van taken, de rol van expertise, de 
overdracht van kennis en de verhouding tussen de ontwerper en haar of zijn opdrachtgever.
Door onszelf in een positie van voortdurende *, op een * kruispunt van artistieke en digitale * 
voelen we de noodzaak deze kennis overdracht uit te breiden naar anderen. We hebben 
ontmoetingen met ontwikkelaars uitgelokt, professionals uit andere disciplines ontmoet, en we 
zijn uitgenodigd voor een groot aantal workshops aan Europese kunstacademies. In deze 
contexten zijn we de beperkingen van de huidige onderwijsmodellen tegengekomen:

– de alomtegenwoordigheid van dezelfde gereedschap voor productie en publicatie leidt tot 
een eenvormige productie, die haar digitale aard vaak verbergt.

– de studenten nemen (vaak) een passieve houding aan, wachten tot de docenten vertellen 
wat ze moeten doen--een symptoom van de diepgewortelde patriarchale relatie tussen 
docent en student.

– studenten zijn (vaak) gefrusteerd als er geen productie plaatsvindt, wat betekent dat snel 
teruggegrepen wordt naar de gekende gereedschappen om een project af te maken en dat 



het oncomfortabele gebied van experimentele gereedschappen niet verkend wordt.

"Thus, in the mind of Joseph Jacotot, a sudden illumination brutally highlighted what is blindly 
taken for granted in any system of teaching: the necessity of explication. And yet why shouldn’t it 
be taken for granted? No one truly knows anything other than what he has understood. And for 
comprehension to take place, one has to be given an explication, the words of the master must 
shatter the silence of the taught material. And yet that logic is not without certain obscurities. 
Consider, for example, a book in the hands of a student. The book is made up of a series of 
reasonings designed to make a student understand some material. But now the schoolmaster 
opens his mouth to explain the book. He makes a series of reasonings in order to explain the 
series of reasonings that constitute the book. But why should the book need such help? Instead of
paying for an explicator, couldn’t a father simply give the book to his son and the child understand
directly the reasonings of the book? And if he doesn’t understand them, why would he be any 
more likely to understand the reasonings that would explain to him what he hasn’t understood?"
        Jacques Rancière, The Ignorant Schoolmaster: Five Lessons in Intellectual Emancipation, 
Stanford University Press, 1991, p. 4
        
Rancière betoogt dat onderwijs niet opgezet hoeft te worden rond de leraar-student as, maar dat 
de centrale rol vervuld kan worden door een derde object dat de gezamenlijke aandacht kent, het 
‘transitionele object’.
In lessen rond drukkunst, sculptuur of schilderen is het vanzelfsprekend hoe een student zijn 
handen vies kan maken; het is minder duidelijk hoe dit werkt in het digitale. Het beoefenen van 
vrije software—en niet de gebruikelijke gereedschappen onderwezen op kunstacademies—is een 
manier om de digitale cultuur open te breken en bestuderen.
Voor ons is software niet een simpele container van kennis, maar een verzameling praktijken die 
blijk geven van een cultuur. Het zijn deze culturen en praktijken die we doorkruisen en bevragen 
samen met zij die als student aanvangen. Samen zullen we de rollen kunnen vervullen van het 
proberen te begrepen van deze andere talen.
De rol die normaal gesproken vervuld wordt door de leraar wordt teruggebracht tot die van een 
curator: het aandragen van de transitionele objecten die de ervaring van de werksessies 
vormgeven.

Publiek

We sturen een oproep tot kostenloze deelname aan studenten en docenten van:
Sint-Lucas Architectuur (Brussel), 
erg (Brussel), 
la Cambre (Brussel), 
Sint-Lukas (Gent), 
KASK   (Gent),  
WDKA (Rotterdam), 
Rietveld Akademie (Amsterdam), 
Werkplaats   Typografie  (Arnhem), 
ÉSAD .Grenoble .Valence (Frankrijk), 
Arte10  (Madrid),  
Intermediae 404 (Madrid),
...

De ruimte

De werksessies vinden plaats in Variabele, Gallaitstraat 80, waar Constant vzw te gast is tot de 
zomer van 2014. Om het einde van de gastperiode te vieren plant Constant vzw een grotere versie
van het zomerschool project, open voor video, audio, electronica/textiel.



Onderzoek per werksessie

Werksessie 1 - - - Lijnletters/Metafonts

Curatoren:
Stéphanie Vilayphiou, Pierre Huyghebaert

Uitnodigen:
David Vallance, Sébastien Biniek, studenten aan de École Supérieure d'Art et Design •Valence, 
die werken aan letterontwerp met respectievelijk Metafont (programmatisch letters ontwerpen) en
cartografie.

Oproep voor vijf deelnemers.

Het beginpunt is de idee van een skelet, lijn, slag. Deze visie op tekenen brengt ons terug naar 
het eerste spoor van beweging, de lijn achtergelaten op de zachte grond door de beweging van 



een lichaamsdeel, en vervolgens een gereedschap. Wat impliceert: gebaar, lichaam, beweging, 
afstand, beperking, gereedschap en de inscriptie, en met de inscriptie de mogelijkheid van het 
lezen.
Als intellectuele, culturele technische constructie belichaamt software specifieke ideeën over de 
objecten die zij manipuleert. De taal PostScript, vaak gebruikt om letters te beschrijven, beschrijft
deze in hun omtrek en niet in hun skelet. De taal Metafont beschrijft de letter vanuit haar skelet, 
in een poging terug te keren naar de beweging van de hand en de breedte van de pen.

Worksession 2 - - - Can it scale to the universe?

Curatoren:
Femke Snelting, Ludivine Loiseau
Uitnodigen: Job and Roel Wouters, respectievelijk calligraaf/letterschilder en grafisch ontwerper.



Deze werksessie richt zich op bemiddeling, vertaling en communicatie tussen analoog en 
digitaal. Wanneer computerbestanden zich tot afstanden verhouden impliceert dat het toekennen 
van een reikwijdte, een gewicht en een schaal aan deze anderzijds virtuele entiteiten. 
In de overgang van digitaal naar analoog zijn we gewoon aan een discrete logica: de stippen 
gezet door de printerkop van de inkjetprinter. Maar de jaren tachtig technologie van plotters laat 
zien dat een printer ook bestuurd kan worden in een continue stijl meer verwant aan de gebaren 
waarmee wij zelf schrijven.
In de overgang van analoog naar digitaal is het GML (Graffiti Markup Language) een standaard 
om het gebaar (richting, druk…) van en graffiti vast te leggen, om deze vervolgens te kunnen 
archiveren en te reproduceren op het scherm. Vertalingen in schaal . Een grafitti artiest, verlamd 
na een ongeluk, schrijft grafitti met laserlicht op gebouwen, afgeleid van zijn oogbewegingen 
vastgelegd door een webcam in zijn ziekenhuiskamer.
Van klein naar groot en groot naar klein, wat zijn de gereedschappen die we voor deze 
vertalingen gebruiken? Wat verlies je in vertaling? Is er een manier om de benadering te meten, 
de afstand tussen instructies en de grafische interpretatie?

Werksessie 3

Curatoren:
Alexandre Leray, Pierre Marchand
Deze werksessie wordt uitgewerkt door en met studenten van KASK, Gent.
Contactpersoon bij KASK: Diane Steverlynck
Oproep voor vijf deelnemers.



Documentatie, publicatie

Tijdens velerlei workshops hebben we etherpad gebruikt, een vrije software die het toestaat om 
simultaan aan teksten te werken. We gebruiken etherpad om gezamenlijk notities te maken 
gedurende de werksessies. We willen een betere toegang bieden tot dit materiaal op de website 
van het project.
Na de workshop wordt vertrekkend vanuit deze documentatie een kleine publicatie gepubliceerd 
(idealiter gebruik makend van gereedschap dat we ontwikkelen tijdens de workshop), 
beschikbaar als PDF bestand en als print-on-demand. Deze brochure wordt vrij verspreid in 
kunstacademies in België en Europa, en kan een bron vormen voor eenieder geïnteresseerd in de 
relatie tussen digitaal gereedschap en kunsteducatie.



Budget

POST BEDRAG

Vergoedingen   200/dag

Vergoeding Stéphanie Vilayphiou  1000

Verbonden onderzoekers

Alexandre Leray  1000

Ludivine Loiseau  1000

Eric Schrijver  1000

Pierre Huyghebaert  1000

Pierre Marchand  1000

Femke Snelting  1000

Werksessie 1

Reis-, verblijfkosten en per  1500 

diem gasten

Materiaalkosten   250

Werkruimte (Variable)    pm

Werksessie 2

Reis-, verblijfkosten en per  1500

diem gasten

Materiaalkosten   250

Werkruimte (Variable)    pm

Werksessie 3

Reis-, verblijfkosten en per  1500

diem gasten

Materiaalkosten   250

Werkruimte (Variable)    pm

Publicatie

Design   600

Webdevelopment   750

Drukwerk   900

Diverse onkosten (onvoorzien)   500

TOTAAL 15000

Bijdrage OSP (publicatie)  1350

Bijdrage Constant (Femke Snelting)  1000

Gevraagde bijdrage VG 12650



Planning

Maart t/m Juni:

Oproep voor deelname in professionele design scene en kunstacademies, gericht op studenten en 
leraren. Inschrijving vereist een korte verklaring van intentie: wat verwacht je van deze 
workshop? Wat kun je meebrengen?

Zomerschool 26 --> 30/08

Dag 1: Maandag 26/08

09:00: Algemene presentatie van het school prototype en de alle deelnemers
11:30: Presentatie van de 3 worksesies
12:00: Opsplitsen in de 3 werkgroepen, meer gedetailleerde presentaties
13:00: lunchpauze
14:00: werksessies
18:00: verslag uitbrengen aan elkaar

Dag 2: Dinsdag 27/08

09:00 - 13:00: werksessies
14:00 - 18:00: werksessies

Dag 3: Woensdag 28/08

09:00 - 13:00: werksessies
14:00 - 18:00: werksessies
18:00: verslag uitbrengen aan elkaar

Dag 4: Donderdag 29/08 

09:00 - 13:00: werksessies
14:00 - 18:00: werksessies

Dag 5: Vrijdag 30/08

09:00 - 13:00: Productie van resultaten (afdrukken, publiceren op het web)
14:00 - 18:00: verslag uitbrengen aan publiek

September: Productie verslag in brochure, verspreiding in kunstacademies Europa

Zomer 2014: Variable zomerschool



Wij zijn we

Stéphanie Vilayphiou (BE, FR)

zie bijlage

OSP --  http://osp.constantvzw.org

Open Source Publishing is een grafisch ontwerp collectief dat enkel Free Libre and Open Source 
Software gebruikt. Nauw verbonden met de in Brussel gevestigde stichting voor kunst en media, 
Constant, onderzoekt OSP de dagelijkse realiteit en de beperkingen van het produceren van 
ontwerp, illustraties, cartografie en typografie met enkel F/LOSS tools. Sinds 2006 onderzoeken 
we de potentie van F/LOSS in een professionele ontwerp omgeving. We verwachten niet dezelfde
ervaring te vinden (of te leveren) als anderen. We zijn juist geïnteresseerd in het experimenteren 
met alles dat zich in de barsten toont.

Pierre Huyghebaert (BE/BE) -- http://www.speculoos.com

Proevend van verschillende disciplines rondom grafisch ontwerp, runt hij op dit moment de 
Brusselse ontwerpstudio Speculoos. Pierre gebruikt vrije software om te herleren. Met nieuwe 
methodes en nieuwe structuren werkt hij collaboratief aan cartografie, letter-ontwerp, het web, 
schematische illustraties en boek-ontwerp. Naast zijn deelname aan OSP ontwikkelt hij 
projecten rondom leefruimtes en narratieven met het tijdelijke kunstenaarsgezelschap Potential 
Estate, en werkt hij in meer directe verbanden samen met andere kunstenaars. Hij ontwikkelde 
een gezamelijke en subjectieve kaart met Towards.be. Met anderen werkte hij aan diverse 
projecten rondom de Brusselse stedelijkheid. Sinds dit jaar werkt hij aan - voornamelijk, maar 
niet uitsluitend typografische - Future tools binnen de Libre Graphic Research Unit. Tot slot zet 
hij zijn ervaringen in als docent aan La Cambre in Brussel.

Ludivine Loiseau (BE/FR)

Opgeleid aan de École Estienne (Parijs), heeft Ludi alles opnieuw geleerd in Brussel, in eerste 
instantie bij de grafische fijnproevers van Speculoos en de ontmoeting met het collectief OSP in 
een busje op weg naar Polen in 2008.
Ludi ondervraagt de rol van de hedendaagse typografie en zijn op de École de Recherche 
Graphique waar zij les geeft in typografie en vrije software. Daarnaast verkent zij met Mathieu 
Gabiot de licenties van meubels, en ondersteunt ze het project van tijdelijke geïllustreerde 
publicaties, Le Calendrier.

Alexandre Leray (BE/FR) -- http://stdin.fr/

Grafisch- en mediaontwerper die een visuele en programmatische benadering van ontwerpen 
combineert. Alexander interesseert zich voor het web als een lees- schrijfruimte, en in software 
studies. Voor de Libre Graphics Unit werkte hij aan een publicatie over de relatie tussen 
gereedschap, praktijk, en free culture in het graisch ontwerp.

Sarah Magnan (BE/FR)

Als grafisch ontwerper begon Sarah aan de ERG (Brussel) te zoeken naar verbindingen tussen 
grafisch ontwerp en media kunst. Dit leidde tot een onderzoek naar werkt dat in samenwerking 
tot stand komt, gedeeld op het web of in print, en meer in zijn algemeen naar alles omtrent het 
archief: welke status kent het archief, hoe wordt het archief geboren (of herboren), en hoe deel je 
het archief, laat je het zien en lok je de ontmoeting uit.\



Pierre Marchand (BE/FR) -- http://oep-h.com/

Pierre weigert zich een label op te laten plakken. Hij is geen programmeur, noch cartograaf of 
kunstenaar. Misschien is hij alles tegelijk? In de afgelopen jaren heeft Pierre bijgedragen aan de 
ontwikkeling van de ontwikkeling van grote vrije software-projecten zoals het DTP-pakket 
Scribus. Daarnaast is hij projectleider van FontMatrix, een font-management-systeem, opgestart 
in 2007. Ook werkt hij aan het duo Fonzie-Nancy, een programma dat uit een gescande tekst een 
lettertype kan destilleren. Meer recent werkte hij aan de aan
LiteralDraw, een applicatie die het gemakkelijk maakt de relatie tussen code en  beeld te 
verkennen

Eric Schrijver (BE, NL) -- http://ericschrijver.nl/

Eric werkt op het snijvlak van nieuwe media en performance. Hij doceert grafische vormgeving 
aan de École de Recherche Graphique. Zijn blog ‘I like tight pants and mathematics’ nodigt 
ontwerpers en kunstenaars uit om zich te verdiepen in de wereld van het programmeren.

Femke Snelting (BE, NL) -- http://snelting.domainepublic.net

Als kunstenaar en ontwerper ontwikkelt Femke projecten op het snijvlak van design, feminisme 
en vrije software. Met Renée Turner en Riek Sijbring ontwikkelde zij De Geuzen (een stichting 
voor multi-visueel onderzoek). Femke is lid van de vereniging voor kunst en media Constant, en 
neemt deel aan Samedies (vrouwen en vrije software). Zij is mede-oprichter van de design en 
onderzoeks groep Open Source Publishing (OSP).

Partners

Constant vzw 

Vereniging voor kunst en media initieerde LGRU, een reizend lab waarin nieuwe ideeën voor
creatieve tools worden ontwikkelt. De diverse activiteiten varieren van praktisch tot theorisch via 
schrijven, onderzoeks-bijeenkomsten, experimele prototypes, cenferenties en workshops. De 
onderzoeksgroep is een initiatief van vier Europese media-labs die nauw verbonden zijn met 
Free/Libre and Open Source Software en Vrije Cultuur. Dit interdisciplinaire project omvat 
kunstenaars, ontwerpers en programmeurs en is ontwikkeld in dialoog met de Libre Graphics 
gemeenschap. Met name Co-position, één van de vier assen van LGRU, is relevant voor Collision
omdat ze een aantal vragen deelt. Welke disciplines kunnen we in de toekomst verwachten? En 
welke tools hebben we nodig om ze te laten ontstaan? Wij denken dat de huidige praktijk van 
ontwerp sterk afhankelijk is van, en veel processen imiteerd uit, haar geschiedenis van 
letterzetten. We willen de leegte, de vrijheid benutten die het ontbreken van goede layout-
software ons biedt. Opnieuw dromen over onze praktijk. 



Biografie Stéphanie Vilayphiou
Stéphanie Vilayphiou is a young artist and designer  investigating how software (transparently 
developed) can deeply question  the fixity of the printed page and the whole defensive copyright  
practices historically consolidated.
In « The map or the territory » she selected a controversial book,  Michel Houellebecq’s « The 
map and the territory », which became renown  for its evident quotes from Wikipedia, non-
acknowledged by the author  nor by the publisher. She took the book’s digitized text and wrote a  
software filter, which looks for each sentence (or part of it) in Google  Books, finding the same 
sequences of words in other books. Visually the  book transforms then in a digital collage of 
quotations (whose context  is maintained in the background), loosing even the last bit of  
originality.
Vilayphiou embodies her sharp irony within a functional mechanism,  exploiting Google’s 
industrial collection of texts and smartly expanding  the mediating properties of language through
the networks.

 Alessandro Ludovico, "Erreur d'impression" online tentoonstelling, Espace virtuel du Jeu de 
Paume, http://espacevirtuel.jeudepaume.org/la-carte-ou-le-territoire-1834/

Stéphanie Vilayphiou werkt als grafisch- en mediaontwerper, met enkel open en vrije software. 
Ze richt in 2010 de grafisch ontwerp studio <stdin> op in Brussel, met Alexandre Leray. In 2010 
voegt ze zich bij het ontwerp collectief Open Source Publishing. In haar praktijk combineert ze 
programmeren en een visuele benadering van ontwerp voor papier en voor het web. Ze werkt 
nauw samen met Constant VZW, een vereniging voor kunst en media in Brussel; ze heeft 
meegewerkt aan  Active Archives, een online platform dat de aard van het digitale archief in 
vraag stelt. Met Alexandre Leray maakt ze een afsplitsing van Active Archives waarop ze met 
Sarma vzw Oral Site ontwikkelen: een onderzoeksplatform en een publicatie over de 
podiumkunsten. Recent werkt ze aan de webaanwezigheid van Bruno de Lille’s project Bessst 
(Brussel, Erfgoed en Stilte).

Naast de praktijk van ontwerp in opdracht doet Stéphanie aan onderzoek: ze schrijft voor kunst- 
en ontwerppublicaties (Back Cover, ∆ ), ze initieert haar eigen publicatie-projecten (Issue ⅄⎈

Magazine, else if). Haar belangrijkste onderwerpen zijn de status van ontwerp in het digitale 
tijdperk, de ontwikkeling van lees- en schrijfpraktijken, ‘software studies’ en vrije cultuur. Zij 
werkt momenteel aan een reader, voor het Europese programme Libre Graphics Research Unit, 
waarin de nadruk licht op de wederzijdse invloed tussen gereedschap en praktijk in grafisch 
ontwerp.
‘Blind Carbon Copy’ is haar master opdracht aan het Piet Zwart Instituut in Rotterdam. Dit 
project stelt in vraagt welke specifieke aspecten van auteursrecht van toepassing zijn op 
literatuur (woorden, stijl, idee). BCC is een serie van tien boeken, reproducties van Ray 
Bradbury’s Fahrenheit 451 met bewerkingen in ontwerp en tekst bevraagt ze de sociale 
toegankelijkheid van boeken in het digitale tijdperk. In 2013 krijgt ze de opdracht van het Jeu de 
Paume museum om het project voort te zetten. Een nieuwe versie ziet het licht als netkunst, een 
reproductie van Michel Houellebecq’s La carte et la territoire in enkel scans uit andere boeken 
(Google Books).
Een rode draad in het werk van Stéphanie is haar interesse in de toegang tot onderwijs en 
kennis. Zelf geeft ze les in workshops voor Europese Kunstacademies (École Supérieure d'Art et 
Design •Valence, Bauhaus-University Weimar, Piet Zwart Institute Rotterdam) en festivals  
(Transmediale 2013 - Germany, Liwoli 2009 - Austria, Open Design Week - Vietnam).



CV

Werk selectie

– bessst: Brussel, ergoed en stilte, webdesign, 2013
– Visuele identiteit van École Supérieure d'Art et Design •Grenoble •Valence, Frankrijk, 

2012-2013
– Visuele identiteit van Balsamine theater, Schaarbeek, 2011-2013
– Redacteur van Libre Graphics Research Unit Reader, 2011-2013
– Curating as Environmentalism, online commentaar platform en boek design voor apass: 

advanced performance and scenography studies, 2012
– Oral Site, publication on performative arts, Sarma vzw, 2011-2012
– Verbindingen/Jonctions 12, online publicatie voor Constant vzw, 2011
– Active Archives, online archivering platform, met Constant vzw, 2010
– Éditions B42, webdesign, 2010
– Brainch, niet-consensuele wiki, personeel project, 2010

Lezingen en openbare presentaties

– Print Party met Open Source Publishing, in het kader van Bootstrap performance serie, 
Balsamine theater, 02/2013.

– Blind Carbon Copy: the Map or the Territory, Jeu de Paume museum, Paris, en 
Transmediale festival, Berlin, 01/2013

– «  Practice shapes tools, tools shape practice  »  rondtafel van Libre Graphics Research 
Unit, Brussel, 02/2012

– Verbindingen/Jonctions 12 online publicatie in de loop van Verbindingen/Jonctions 13, 
Brussel, 12/2011.

– Oral Site en Active Archives, Recyclart, Brussel, 11/2011.
– Rondtafel met ontwerpers en kunstenaars naar Entrée/Exit, Antwerpen, georganiseerd 

door bolwerk vzw, 11/2010.
– Print Party met Open Source Publishing, Chez Georges, Anderlecht, 03/2011.
– Brainch, MakeArt festival 2010, Poitiers, Frankrijk, 11/2010
– Presentatie van OSP, Typogravieh lebt’s festival, Bauhaus-University, Weimar, Duitsland, 

06/2010.
– Issue Magazine tijdens het colloquium «  Pratiques des lectures dans la culture 

numérique: contribution du design  », Lux(v) , Valence, Frankrijk, 03/2010.
– Blind Carbon Copy, Liwoli festival, Linz, Oostenrijk, 05/2009.
– Issue Magazine, ERBA Valence, Frankrijk, 11/2008

Tentoonstellingen

– Blind Carbon Copy: the Map or the Territory, gerealiseerd voor het online tentoonstelling « 
Erreur d'impression  » opdracht door Alessandro Ludovico, in Espace virtuel du Jeu de 
Paume, Parijs, 01/2013—03/2014

– Blind Carbon Copy, Artefact festival bij STUK, Leuven, 02/2012.
– Blind Carbon Copy, «  N -1, 2010  » tentoonstelling in de loop van Biennale de Design van 

Saint-Étienne, Frankrijk, 2010.
– Issue Magazine, "Points de Vue, formes de l'édition contemporaine" tentoonstelling, École 

Nationale des Beaux-Arts de Lyon, Frankrijk, 05/2010.
– Blind Carbon Copy, «  Items Eindexamen selectie 2009  » tentoonstelling, in het kader van 

de Dutch Design Week, Krabbedans, Eindhoven, Nederlands, 10/2009.
– Blind Carbon Copy, eindexamen tentoonstelling, Media Design Master van Piet Zwart 

Institute, CBK Rotterdam, Nederlands, 07/2009.
– Sol Lewitt 2.0, performance in het kader van «  Not from Scratch  » tentoonstelling naar 



V2_, Institute for the Unstable Media, Rotterdam, Netherlands, 07/2008.

Workshops

– Up Pen Down met OSP, bij master studenten grafisch ontwerpen, ÉSAD •Valence, 10/2012
—01/2013. 22/06/2012 → 26/06/2012

– Rouge-Gorge et Cosaques, online en galerie tentoonstelling op het werk van het grafisch 
ontwerper Philippe Millot, gerealiseerd met studenten van EESAB Rennes, Galerie 
Standards, Rennes, Frankrijk, 01/2012—06/2012.

– Flatland, ESADSE, Saint-Étienne, Frankrijk, 03/2012.
– Werksessies tijdens Libre Graphics Research Unit, Brussel, 02/2012.
– Workshop met OSP, Master Networked Media van het Piet Zwart Institute, Rotterdam, 

Nederlands, 12/2011.
– Oral Site workshop, Recyclart, Brussel, 11/2011.
– Python workshop bij « les Samedies  », werkgroep op feminisme en technologie, Brussel, 

09/2011.
– Workshop met OSP naar Royal College of Art, London, 2011 
– Open Design Weeks Asia: serie van presentatie en workshops met OSP naar Saigon en 

Can Tho, Vietnam, 04/2011.
– please computer | make me design met OSP, Libre Graphics Meeting 2010 festival, 

PianoFabriek, Brussel, 05/2010.
– please computer | make me design met OSP, in de loop van «  Open Course/Open Source  

» dagen, georganiseerd door Michel Cleempoel, ESAPV, Bergen, 04/2010.

Publicaties

– Libre Graphics Research Unit Reader, wordt gepubliceerd bij Éditions B42, in 2013.
– Interview door Alessandro Ludovico, Neural Magazine #44, Bari Italië, Januari 2013
– Essay «  La Grille pour le design graphique numérique  » in Libérez les machines! À 

l'épreuve de l'art et au-delà de la représentation, Presses du Réel, Parijs, 2013.
– Essay «  Relearn  » met OSP, ∆  journal,#1 , éditions BAT, Brussel, 2011⅄⎈

– Essay «  Writing Design — Towards a culture of code  », Back Cover, #4, Éditions B42, 
Parijs, 2011.

– Showcase in Libre Graphics Magazine, #3, Porto/Montréal, 2011.
– Interview bij Annick Lantenois en Alexandre Dimos, Lire à l'écran, Éditions B42, Parijs, 

2011.
– Blind Carbon Copy beordeeld in Items #6—2009, en in het catalogus 2009 van de Festival 

international de l'affiche et du graphisme de Chaumont, 2009.
– Issue Magazine, beordeeld in Étapes #161, Parijs, 2008.

Opleiding

2007 – 2009
– Master II Media Design, Piet Zwart Institute, Rotterdam, Nederlands

2006 - 2007
– Master I grafisch ontwerp, EESAB Rennes, Frankrijk.

2004 - 2006
– Bachelor grafisch ontwerp, ÉSAD •Valence, Frankrijk.



Open Design Week Asia, Vietnam, 2011Workshop Write me a shadow, ÉSAD •Valence

Workshop naar Piet Zwart Institute, Rotterdam,
2011

Workshop naar Royal College of Art, London, 2011

OSP in onderwijs



Aanvraag van een 
projectsubsidie voor 
kunstenaars in het kader van 
het Kunstendecreet 

KE090717-130228

Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Kunsten en Erfgoed 
Arenbergstraat 9, 1000 BRUSSEL
Tel. 02 553 68 68 – Fax 02 553 69 69
Website: 

In te vullen door de 
behandelende afdeling

dossiernummer

ontvangstdatum

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier vraagt u bij het agentschap Kunsten en Erfgoed een projectsubsidie aan voor kunstenaars, in het kader 
van het Kunstendecreet.

Wie vult dit formulier in?

Dit formulier moet ingevuld worden door de individuele kunstenaar die de projectsubsidie aanvraagt.

Hoe moet u deze aanvraag indienen?

U doet uw aanvraag zowel digitaal als op papier:

Voeg uw aanvraag en alle bijlagen samen in één bestand (pdf, zip-file ...) en stuur dat bestand per e-mail naar uw 
contactpersoon. U vindt de gegevens van uw contactpersoon hieronder. Zet in de onderwerpsregel van uw e-mailbericht 
de vermelding ' Aanvraag van een projectsubsidie', de naam van de kunstenaar en het jaartal. 

Stuur uw aanvraag samen met alle bijlagen ook met een aangetekende brief naar het agentschap of geef ze persoonlijk 
af tegen ontvangstbewijs op het onderstaande adres:

Kunsten en Erfgoed

T.a.v. (naam van de contactpersoon voor uw subsidieaanvraag)

Arenbergstraat 9, 1000 BRUSSEL

Wie is de contactpersoon voor uw subsidieaanvraag?

- architectuur en vormgeving: cecile.jacobs@cjsm.vlaanderen.be - tel. 02 553 68 25

- audiovisuele kunsten en muziek: bart.belmans@cjsm.vlaanderen.be- tel. 02 553 69 91

- beeldende kunst: barbara.reyns@cjsm.vlaanderen.be - tel. 02 553 68 86

- dans, mengvorm, muziektheater, theater: kim.plaitsier@cjsm.vlaanderen.be - tel. 02 553 69 64

- sociaal-artistieke werking: peter.hinoul@cjsm.vlaanderen.be – tel. 02 553 68 82

Waar vindt u meer informatie?

Informatie over het Kunstendecreet vindt u op .

Opgelet! Als bepaalde gegevens in dit formulier veranderen nadat u uw aanvraag hebt ingediend, moet u dat zo snel 
mogelijk melden aan Kunsten en Erfgoed op het adres dat bovenaan op dit formulier staat.

Gegevens van de kunstenaar

1 Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in.

aanschrijftitel De heer Mevrouw

voor- en achternaam   Stéphanie Vilayphiou   

kunstenaarsnaam    Stéphanie Vilayphiou  

straat en nummer    Munthofstraat 27

postnummer en
gemeente

1060 Sint-Gillis

geboorteplaats en
-land

    Saint-Martin-d'Hères, Frankrijk 

geboortedatum dag 0 5 maand 1 1 jaar 1 9 8 3

telefoonnummer of
gsm

  04 89 00 88 59   

mailto:peter.hinoul@cjsm.vlaanderen.be
mailto:kim.plaitsier@cjsm.vlaanderen.be
mailto:barbara.reyns@cjsm.vlaanderen.be
mailto:bart.belmans@cjsm.vlaanderen.be
mailto:cecile.jacobs@cjsm.vlaanderen.be
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faxnummer  geen    

e-mailadres   stephanie@stdin.fr   

website   http://stdin.fr/   

rijksregisternummer 8 3 1 1 0 5 3 9 0 1 9

IBAN B E 1 3 3 6 3 0 9 4 3 7 1 2 3 9         

          

BIC B B R U B E B B      

financiële instelling   ING België   

2 Wilt u de eventueel toegekende subsidie laten uitbetalen via een 
rechtspersoon of een feitelijke vereniging?

ja. Ga naar vraag 3.

nee. Ga naar vraag 6.

Gegevens van de rechtspersoon of de feitelijke vereniging

3 Vul hieronder de gegevens van de rechtspersoon of de feitelijke vereniging 
in.

naam      

rechtspersoonlijkheid      

ondernemingsnumme
r 

    .    .    

IBAN                           

          

BIC                      

financiële instelling      

4 Vul hieronder de correspondentiegegevens van de organisatie in.
U hoeft deze vraag alleen te beantwoorden als het correspondentieadres verschilt van het adres van de maatschappe-
lijke zetel.

straat en nummer      

postnummer en
gemeente

     

telefoonnummer      

e-mailadres      

faxnummer      

webadres      

5 Vul hieronder de gegevens van de contactpersoon in.

aanschrijftitel De heer Mevrouw

voor- en achternaam      

straat en nummer      

postnummer en
gemeente
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telefoonnummer      

e-mailadres      

faxnummer      
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Gegevens van het aanvraagdossier

6 Kruis de discipline aan waarbinnen deze subsidieaanvraag zich situeert.
U mag maar één hokje aankruisen.

architectuur en vormgeving

audiovisuele kunsten 

beeldende kunst

dans 

mengvorm

muziek

muziektheater 

sociaal-artistieke werking 

theater 

7 Kruis de indiendatum aan.
U mag maar één hokje aankruisen.

uiterlijk op 1 september voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 januari van het volgende jaar

uiterlijk op 1 december voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 april van het volgende jaar

uiterlijk op 1 maart voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 juli van hetzelfde jaar

8 Geef de naam en een korte omschrijving van het project.

Relearn: OSP Zomerschool, het opnieuw denken van ontwerp onderwijs.

9 Vul de financiële gegevens van de projectsubsidie in.

totale uitgaven   15000    euro

aangevraagd
subsidiebedrag

  12650    euro

Bij te voegen documenten

1
0

Kruis in vraag 11 tot en met 13 alle documenten aan die u bij dit formulier 
voegt.

Verplichte documenten

1
1

Voeg de volgende verplichte documenten met betrekking tot het project bij uw aanvraag.

een situering van het project en het belang ervan binnen het oeuvre van de aanvrager

een sluitende begroting

een voorstelling van de projectpartners. Voeg zo veel mogelijk engagementsverklaringen bij het dossier.

1
2

Voeg de volgende verplichte documenten met betrekking tot de aanvrager van de projectsubsidie bij uw aanvraag.

een curriculum vitae van de aanvrager

documentatie over het oeuvre van de aanvrager (persknipsels, recensies, …)

kritische teksten met betrekking tot het oeuvre van de aanvrager

Optioneel document

1 Als de aanvrager de mogelijk toegekende subsidie via een rechtspersoon of een feitelijke vereniging laat uitbetalen, voegt
u ook het volgende document bij uw aanvraag.
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3

een schriftelijke toestemming van de rechtspersoon of de feitelijke vereniging, waarin die zich akkoord verklaart om 
als ontvanger van de subsidie te worden beschouwd en om alle verplichtingen op zich te nemen die verbonden zijn 
aan de beslissing tot de toekenning van een subsidie

Ondertekening door de aanvrager

1
4

Vul de onderstaande verklaring in.

Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.

datum dag 0 1 maand 0 3 jaar 2 0 1 3

handtekening

 

     

Privacywaarborg

15 De gegevens die u meedeelt, worden door het agentschap Kunsten en Erfgoed, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel, 
verwerkt voor identificatiedoeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht om kennis te krijgen van uw gegevens in ons bestand en zo nodig de
verbetering ervan aan te vragen.

Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens kunt u het register bij de Commissie voor de Bescherming 
van de Persoonlijke Levenssfeer raadplegen.



Werk selectie
Flyer for the Piet Zwart Institute, Rotterdam, 2011

Poster, Balsamine theater, Schaarbeek, 2012

Sol LeWitt 2.0 performance, V2_, Rotterdam, 2008

Curating as Environmentalism, apass, 2012

Verbindingen/Jonctions 12, online publicatie, 2011

Business card, ÉSAD Valence, 2013



Blind Carbon Copy, variations, 2009-2013



Showcase in Libre Graphics Magazine, #3, Porto/Montréal, 2011.





Essay «   Relearn  » met OSP, ∆Џ☼ journal, #1, éditions BAT, Brussel, 2011

























Interview bij Annick Lantenois en Alexandre Dimos, Lire à l'écran, Éditions B42,
Parijs, 2011.
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	Biografie Stéphanie Vilayphiou
	Stéphanie Vilayphiou werkt als grafisch- en mediaontwerper, met enkel open en vrije software. Ze richt in 2010 de grafisch ontwerp studio <stdin> op in Brussel, met Alexandre Leray. In 2010 voegt ze zich bij het ontwerp collectief Open Source Publishing. In haar praktijk combineert ze programmeren en een visuele benadering van ontwerp voor papier en voor het web. Ze werkt nauw samen met Constant VZW, een vereniging voor kunst en media in Brussel; ze heeft meegewerkt aan Active Archives, een online platform dat de aard van het digitale archief in vraag stelt. Met Alexandre Leray maakt ze een afsplitsing van Active Archives waarop ze met Sarma vzw Oral Site ontwikkelen: een onderzoeksplatform en een publicatie over de podiumkunsten. Recent werkt ze aan de webaanwezigheid van Bruno de Lille’s project Bessst (Brussel, Erfgoed en Stilte).
	Naast de praktijk van ontwerp in opdracht doet Stéphanie aan onderzoek: ze schrijft voor kunst- en ontwerppublicaties (Back Cover, ∆⅄⎈), ze initieert haar eigen publicatie-projecten (Issue Magazine, else if). Haar belangrijkste onderwerpen zijn de status van ontwerp in het digitale tijdperk, de ontwikkeling van lees- en schrijfpraktijken, ‘software studies’ en vrije cultuur. Zij werkt momenteel aan een reader, voor het Europese programme Libre Graphics Research Unit, waarin de nadruk licht op de wederzijdse invloed tussen gereedschap en praktijk in grafisch ontwerp.
	‘Blind Carbon Copy’ is haar master opdracht aan het Piet Zwart Instituut in Rotterdam. Dit project stelt in vraagt welke specifieke aspecten van auteursrecht van toepassing zijn op literatuur (woorden, stijl, idee). BCC is een serie van tien boeken, reproducties van Ray Bradbury’s Fahrenheit 451 met bewerkingen in ontwerp en tekst bevraagt ze de sociale toegankelijkheid van boeken in het digitale tijdperk. In 2013 krijgt ze de opdracht van het Jeu de Paume museum om het project voort te zetten. Een nieuwe versie ziet het licht als netkunst, een reproductie van Michel Houellebecq’s La carte et la territoire in enkel scans uit andere boeken (Google Books).
	Een rode draad in het werk van Stéphanie is haar interesse in de toegang tot onderwijs en kennis. Zelf geeft ze les in workshops voor Europese Kunstacademies (École Supérieure d'Art et Design •Valence, Bauhaus-University Weimar, Piet Zwart Institute Rotterdam) en festivals  (Transmediale 2013 - Germany, Liwoli 2009 - Austria, Open Design Week - Vietnam).
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