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Om u in te schrijven, klik hier.
Voor het Facebook evenement, klik hier.
Voor alle World Transformation Sessions, klik hier.

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 veel mensen samenkomen, komen ook de
grootste sociale en economische dynamieken,
uitdagingen en spanningen voor. In de dagdagelijkse
berichtgeving ontstaat een gemengd beeld: de stad
als de plek waar de toenemende ongelijkheid pijnlijk
leesbaar wordt, maar ook de stad als sociale ladder voor
velen. Terwijl veel ontwerpers de stad in de eerste plaats
als een fysieke ruimte behandelen, richten steeds meer
praktijken zich op de stad als een sociale, doorleefde
ruimte. Ze ontwerpen de toekomst van publieke ruimtes
of van wijken op basis van antropologisch onderzoek
naar het dagelijks gebruik of de toe-eigening van de
ruimte door diverse bevolkingsgroepen. Anderen
trachten de koppeling te maken tussen de analytische,
terugblikkende capaciteit van disciplines zoals
sociologie en economie, en de toekomstgerichte kracht
van ontwerp en stadsprojecten. De instrumenten van
het ontwerp, van het in kaart brengen tot het hertekenen
en verbeelden van dynamieken en ontwikkelingen, laten
toe om de sociale kwestie proactief te adresseren.

