
Als curatoren van IABR–2018+2020 roepen wij 
innovatieve praktijken in de hele wereld op om van 
begin 2018 tot de zomer van 2020 deel te nemen aan 
The Missing Link: een drie jaar durend programma van 
kennisdeling, intervisie en gezamenlijk ontwerpend 
onderzoek, met presentaties en debatten op de 
biennales van 2018 en 2020. Dit experimentele 
programma is bedoeld om actoren uit diverse 
domeinen en werelddelen, met verschillende 
achtergronden, bij elkaar te brengen om inzichten, 
doorbraken en innovatieve methoden met elkaar te 
delen. Om vervolgens samen te verkennen, én waar 
mogelijk ook te testen, hoe een doelgerichte praktijk kan 
helpen om de transitiesprong te maken naar een meer 
weerbare toekomst, naar een alternatieve leefomgeving 
in balans met de draagkracht van de planeet.
Met het Curator Statement en de Onderzoeksagenda 
als kader en uitgangspunt wordt het programma 
georganiseerd in drie stappen. De aanloop naar en 
het begin van de biennale in 2018 grijpen we aan 
om een gezamenlijke werkagenda op te stellen. De 
biennale in 2018 toont het work-in-progress aan de 
transitie-opgaven en benut dit publiek moment om 
de draagkracht van het narratief te ontwikkelen en te 
communiceren. Tussen 2018 en 2020 zetten we volledig 
in op het ontwikkelen en testen van methodieken en 
ruimtelijke transformaties, met als doel de bewijslast te 
vergaren die wij tijdens de biennale van 2020 op de tafel 
van maatschappij en politiek willen leggen.

Met deze Call for Practices richten wij ons op praktijken 
die bruggen bouwen tussen goede plannen en 
ambitieuze doelen enerzijds en concrete uitvoering 
anderzijds. Het bouwen van die bruggen, overal en op 
alle schaalniveaus, is een creatief proces waarvoor 
complementaire capaciteiten, inzichten en expertise 
nodig zijn. Daarom nodigen wij zowel ontwerpers als 
andere maatschappelijke actoren uit, dat wil zeggen 
alle partijen die zich willen inzetten en willen bijdragen 
aan een diepgaande sociaal-ruimtelijke transformatie 
met als doel een weerbare toekomst. We streven naar 
werkelijk innovatieve praktijken die niet alleen actief zijn 
op het vlak van architectuur, stads- en wijkontwikkeling 
en ruimtelijke en omgevingsplanning, maar ook op dat 
van bijvoorbeeld beleidsontwikkeling, kennisdeling en 
-ontwikkeling, klimaatverandering, energietransitie, 
watermanagement, voedselproductie, creatieve 
bedrijvigheid en industrie, impact-investeren en sociaal 
ondernemen.
Wie zich hiertoe aangesproken voelt en wil aansluiten 
bij The Missing Link, vragen wij de documenten, met 
inbegrip van alle selectiecriteria
en richtlijnen, nauwkeurig te lezen en vervolgens het 
aanmeldformulier op de website van de IABR volledig in 
te vullen.
Wij kijken met veel verwachting uit naar iedere inzending 
en vooral naar een productieve samenwerking op zoek 
naar The Missing Link.
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