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You Are Here plaatst twaalf urgente opgaven op de
agenda, zowel in tentoonstelling als in programma:
onder het motto ‘geen transitie zonder ruimtelijke
transformatie’ stellen we in vraag welke rol ruimtelijk
ontwerp kan spelen in het verbeelden en testen van
optimistische antwoorden. De World Transformation
Sessions is een reeks van twaalf publieke debatten
tijdens de welke de twaalf relevante maatschappelijke
urgenties worden gespiegeld met de ruimtelijke
praktijk. Zo worden transitiedenkers, experts,
stedenbouwkundigen én architecten uitgenodigd op de
23ste verdieping van het WTC-gebouw.

Waar gaat het over?

Overal in het land voeren bezorgde ouders actie
aan de schoolpoorten. De energie die hier vrijkomt
vormt de hefboom om met scholen, kinderen,
ouders, beleidsmakers en ontwerpers opnieuw na
te denken over de mobiliteit die we willen. Dat geldt
voor de schoolomgeving zelf, maar ook voor heel
de stad. Een sterker openbaar vervoer en meer
kwalitatieve ruimte voor fietsers en voetgangers zijn
nodig. Maar hoe? We starten de avond met een reeks
sterke stemmen die telkens een andere stelling over
mobiliteit opwerpen. Vervolgens gaan we in debat
over hoe we die oplossingen op vele plekken tegelijk
kunnen geïmplementeerd worden. Welke gedurfde
beslissingen moeten daarvoor genomen worden? Eén
fietspoort maakt nog geen fietsstad. Eén aangepaste
schoolomgeving zorgt nog niet voor een veilige en
gezonde stad. Pas wanneer we erin slagen vele plekken
tegelijk te transformeren, maken we onze steden klaar
voor een nieuwe mobiliteit. Is Brussel daar klaar voor?

Deze avond kadert binnen het evenement VIJF N’A12
waar Filter-Café-Filtré oproept om op 6 en 7 oktober
van Oostende, via Lichtervelde, Kortrijk, Deinze, Gent
en Antwerpen naar Brussel te fietsen, skaten, steppen,
treinen of lopen. In verschillende steden tegelijk worden
op 6 oktober debatten gehouden over luchtkwaliteit en
alle facetten die daarbij horen.
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