


Achtergrond
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ECSI – VivesVraag naar impactonderzoek van het locale traject van T&TBestond uit drie delen: coaching, vorming, presentatie van het werkKoppeling fotograaf – sociale organisatie / model! CORONA - De pandemie speelde een grote rol in Track & Trace. Het gooide roet in oorspronkelijke plannen maar was tegelijk een oefening in creativiteit, flexibiliteit, aanpassingsvermogen. We kunnen zeker stellen dat T&T helemaal anders was geweest zonder pandemie. De meeste projecten werden in grote mate gekleurd door de pandemische situatie. Dit was hoe dan ook het geval voor de praktische achtergrond van alle projecten maar het schemerde ook vaak door op artistiek niveau, in de werken zelf.  Meten is Weten: wat is de impact van zulk project op: 1) de deelnemers en 2) de stad?



Meten is Weten…

• Online surveys
55 fotografen (86%)  individuele en sociale impact
12 sociale organisaties  impact op organisatie en deelnemers

• 3 focusgroepen
Fotograaf – curator – organisatie – model  kwalitatieve 
uitdieping, rol van de curatoren in het proces / relatie tussen 
fotograaf – curator – socio-culturele organisatie - model

Welke impact had het participatieproject op de lokale fotografen, op 
de sociale organisaties, op de kunst en op de stad zelf?
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Inzichten over impact

“Het was een openbaring om met 
een sociale organisatie te werken. 
Het heeft veel gedaan voor mijn 
zelfvertrouwen. Het was de eerste 
keer dat ik werk tentoonstelde. 
Het was top, hoe het 
gepresenteerd werd: zo groot en 
op die locatie.”



Wie zijn de lokale fotografen?
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Modale deelnemer is een hoog opgeleide, full-time werkende mannelijke of vrouwelijke 45-plusser die in of rond Kortrijk woont. Culturele profiel is eerder uiteenlopend.  De deelnemers vinden zichzelf min of meer kunstenaar en schipperen tussen hobby (vrouwen) – en professionele (mannen) fotograaf.Voor 4 op 10 deelnemers was T&T de eerste keer betrokken bij kunstprojecten. Een derde heeft zelf een tentoonstelling georganiseerd en bijna de helft heeft ooit al werk verkocht.De fotografen zijn cultuurmensen: brede interesse in cultuur – doch dit culturele omnivoorschap blijft veelal passief: 7 op de 10 houdt het op fotografie beoefenen.



Meten is weten…
Algemene tevredenheid



Impact op individueel niveau



Kan je aangeven in welke mate je door jouw deelname aan T&T… Helemaal niet Eerder niet Eerder wel In sterke mate

Impact op persoonlijke (niet-artistieke) ontwikkeling

… op plekken bent geweest waar je anders nooit was geweest

… beter bent geworden in het communiceren met anderen

… nieuwe vaardigheden hebt ontwikkeld

… dingen geprobeerd die je nooit eerder hebt geprobeerd

… nieuwe interesses hebt ontdekt

…Iets hebt bijgeleerd over jezelf

Impact op artistieke ontwikkeling

… Jouw verbeelding heeft gestimuleerd

... Je creativiteit bevorderd werd

...meer interesse hebt gekregen in kunst en cultuur

... Iets hebt bijgeleerd over kunst in het algemeen

...nieuwe manieren hebt ontdekt om jezelf artistiek uit te drukken

...meer zelfvertrouwen hebt gekregen in jezelf als fotograaf

...iets hebt bijgeleerd over fotografie

… ambitieuzer bent geworden met jouw artistiek werk

 

Meten is weten…
Impact op individueel niveau

Zelfontwikkeling & Artistieke ontwikkeling
Persoonlijke & Artistieke carrière 
(economische impact)
Gezondheid & welzijn



Impact op persoonlijke ontwikkeling

Impact op artistieke ontwikkeling



“Veel leerlingen (fotografen, nvdr) 
hadden de vraag gekregen naar 
aankopen van het werk. Dat is nu geen 
onderdeel van de lessen, hoe je 
daarmee omgaat, hoe je de prijs zet, 
enzovoort. Eigenlijk zet dat in op 
professionalisering. Normaal worden 
studenten daar niet mee 
geconfronteerd. Andere cursisten zijn 
gevraagd om mee te doen aan andere 
tentoonstellingen.” 

Impact op welzijn en gezondheid

Impact op economische ontwikkeling
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Impact op sociaal niveau



Kan je aangeven in welke mate je door jouw deelname aan T&T… Helemaal niet Eerder niet Eerder wel In sterke mate

Impact op ondernemerszin

Ik heb mensen ontmoet waarmee ik zeker nog dingen mee wil ondernemen

Is je zin om zelf artistieke projecten op te zetten gestegen?

Is je interesse om samen te werkenm et anderen gestimuleerd?

Interculturele/generationele ontmoetingen

Ik ben diversiteit positiever gaan bekijken

Ik ben toleranter geworden voor bepaalde mensen of groepen

Ik heb mensen ontmoet uit andere culturen

Ik heb contact gelegd met mensen of groepen waarmee ik doorgaans weinig contact heb

Impact op sociale netwerken

Ik heb mijn netwerk in dit project kunnen uitbreiden

Door mijn deelname aan T&T ben ik socialer geworden

Heb je in het traject nieuwe vrienden gemaakt?

Impact op (het stedelijk weefsel in) Kortrijk

Ik ben het beleid van de stad positiever gaan waarderen

Ik ben de stad Kortrijk anders gaan bekijken

De stad zou vaker cultuurprojecten zoals T&T moeten organiseren

Mijn interesse om mij meer in te zetten in mijn lokale omgeving is door dit project 

gestegen

Dit project heeft bewoners op een goede manier betrokken bij de activiteiten

Meten is weten…
Impact op sociaal niveau

Ondernemingszin 
Interculturele & generationele ontmoetingen 
Sociale netwerken 
Stedelijk weefsel in stad Kortrijk / sociale 
betrokkenheid
Identiteit en trots



T&T heeft mij bewuster 
gemaakt van bepaalde politieke 
of sociale problemen

Ik ben meer overtuigd geraakt 
dat kunst de wereld beter kan 
maken

Impact op sociale betrokkenheid



Impact op interculturele en intergenerationele ontmoetingen

“Dit project zit ‘niet in de reeks’. Ik had nog 
nooit een traject gedaan met iemand met 
een beperking. De stijl was ook anders. 
Fotografisch was het ook anders. Minder 
artistiek maar meer... Ik kan het niet goed 
verwoorden. De foto op zich was minder 
artistiek maar het verhaal erachter was des 
te artistieker. Je hebt minder in de hand. 
(...). Mijn kinderen kwamen met een 
ontnuchterende quote. Ze zeiden: ‘papa, 
we vinden het misschien wel het beste 
werk dat je ooit gemaakt hebt’. Dat was 
ontnuchterend, zo van... shit... ik ben 
gestuurd door het project. We hebben 
dingen moeten loslaten. Lieven (het model) 
heeft bepaald: wij gaan dít in beeld 
nemen.”

Rol van de samenwerking met organisaties



“Door het project ______ ben ik de stad gaan zien als een 
groeiende entiteit. Het is geen statische stad meer. Door te 
mogen snuisteren in het archief heb ik Kortrijk zien groeien als 
stad.”

“Veel ‘verborgen’ organisaties en locaties zijn terecht 
in de belangstelling gekomen. Het was voor mij een 
ontdekking om te zien dat er zovele lokale projecten 
aanwezig zijn in Kortrijk! Het is hartverwarmend! 
Heel veel beelden hebben mij ontroerd, dank aan de 
makers van deze prachtige beelden. Ik was trots dat 
ik Kortrijkzaan ben als ik door het festival liep, en dat 
ik daaraan mocht aan meewerken!”

Impact op Kortrijk



Besluit

Presentator
Presentatienotities
Projecten als T&T zijn zaadjes die geplant worden in een bruisende stad. Sommige van die zaadjes zullen in de toekomst leiden tot nieuwe projecten waarin nieuwe visies, dromen, werelden worden verbeeld. Wij hebben heel concreet de impact op de fotografen en organisaties gemeten maar beseffen ook dat impact als een ijsberg is waarvan het grootste deel onder het oppervlak blijft. Het enthousiasme over T&T wijst er op dat er met deze projecten bovenal een klimaat wordt gecreëerd waarin cultureel ondernemerschap kan gedijen. 
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