
1. Inleiding

Onze toekomst wordt radicaal anders. Dat hebben 
we vastgelegd in plechtige beloften en akkoorden, 
in de kleinste stad en met de hele wereld. Met 
deze milenniumdoelstellingen bestrijden we de 
klimaatverandering en de armoede, gaan over op 
hernieuwbare energie en reduceren de CO2-uitstoot, 
op weg naar een circulaire economie. De mijlpalen van 
die beloftes liggen in 2020, 2025, 2030 of zelfs 2050. Ze 
naderen verdomd snel. Tussen de kleine experimenten 
en de ambitieuze doelen gaapt een groot gat.
We weten wel wat we moeten doen, maar we weten niet 
hoe. Dat is de missing link.

We hebben werk te doen. Als we de krachten en 
inzichten van experten, beleidsmakers, verenigingen 
en mensen op het terrein bundelen, kunnen we de 
grote doelen vertalen naar werkbare veranderingen in 
onze straten, wijken, in de stad, kortom, waar we wonen 
werken en leven. Al doende leren we.

Dat is het uitgangspunt van You Are Here, het Brusselse 
programma van tentoostelling, stadsdebatten en 
werksessies in het kader van de Internationale 
Architectuur Biënnale Rotterdam. Het Brusselse World 
Trade Center met zijn leegstaand winkelcentrum werd 
getransformeerd tot toon- en werkplaats. Er worden tal 
van good practices getoond, maar er wordt vooral ook 
een plek gecreëerd waar samen nagedacht kan worden 
over deze doelstellingen waarvoor de oplossingen 
allesbehalve voor de hand liggend zijn. Steeds met 
ruimtelijke transformatie als hefboom, spoort You are 
Here ons aan om de millenniumdoelstellingen niet als 
problematiek te zien, maar als uitdaging.

Na een zomerstop heropent de tentoonstelling op 14 
september, om door te gaan tot en met 11 november.   
In die periode willen we, samen met een hondertal 
kinderen (6 klassen/groepen) allerlei mogelijke én 
onmogelijke oplossingen creëren voor de nabije 
toekomst. Mogelijk én onmogelijk, want de vraag aan 
hen is niet om realistisch na te denken, maar om los 
van alle kaders en limieten te dromen en te verzinnen. 
De toekomst is niet realistisch; de oplossingen voor de 
problemen die we vandaag tegenkomen, bestaan nog 
niet. Ze moeten nog uitgevonden worden. Uitvindingen 
die vandaag vanzelfsprekend zijn voor ons, waren dat 
net voor (en zelfs vaak na) het bedenken ervan, niet. 

Zowel de tentoonstelling als het schooltraject vertrekt 
vanuit ontwerp, onderzoek, creativiteit en innovatie. 
Ruimtelijkheid, ontwerp- en verbeeldingskracht 
staan centraal. We kunnen en zullen de 
milleniumdoelstellingen niet halen als we onze manier 
van wonen, werken en bewegen niet drastisch durven te 
herdenken en veranderen. We staan voor het grootste 
creatieve proces van onze generatie. Laat ons dus 
radicaal vrij denken en de meest fantasierijke ideeën 
concreet uitwerken.

CALL NAAR SCHOLEN OM SAMEN DE 
STAD VAN MORGEN TE ONTWERPEN. 
Een schooltraject in het kader van You 
Are Here: een tentoonstelling, stedelijk 
debatprogramma en gedeelde werkruimte 
in Brussel. 
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2. Praktisch

Dit schooltraject kan plaatsvinden in 6 à 10 Brusselse 
klassen.
Periode: tussen 14 september en 11 november. 
Leeftijd: 10 tot 14 jaar (5 & 6 lager, 1 & 2 middelbaar)
Per klas: 2 ateliermomenten van een halve dag (2 * 4 
lesuren): één in de klas en één in de tentoonstelling.
Architecture Workroom Brussels biedt deze ateliers 
gratis aan.

Inschrijven kan tot 10 september via 
atelier@architectureworkroom.eu
Voor meer uitleg kan je Ditte Van Brempt bereiken op 
0486/65.58.53

Het traject werd uitgewerkt op basis van de ‘Cultuur in 
de Spiegel’ theorie (zie lager)

3. You Are Here: de context van het schooltraject

You Are Here is het Brusselse programma van 
expo’s, stadsdebatten en werksessies in het kader 
van IABR–2018+2020–The Missing Link. Van 2 juni 
tot 11 november 2018 wordt het Brusselse World 
Trade Center met zijn leegstaand winkelcentrum 
getransformeerd tot podium en werkplaats. Het biedt 
besturen, burgers en hun initiatieven, bedrijven en 
anderen ruimte en tijd. Maar het biedt hen ook inspiratie 
en ondersteuning van ontwerpers en experts, om zo 
te werken aan de grootste opgave van onze tijd: hoe 
passen we onze manier van wonen, werken en bewegen 
zo aan dat we de klimaatdoelen écht kunnen halen? Via 
tentoonstellingen, publieke debatten en werksessies 
wordt er gewerkt aan effectieve doorbraken en 
concrete ruimtelijke transformaties. Zo wordt het WTC 
de test-site én open werkplaats voor de toekomst van 
de Noordwijk, de stad, de delta van de Lage Landen, 
en bij uitbreiding de wereld. Een Wereld Transformatie 
Centrum dat helpt om de ambitieuze doelen te vertalen 
naar concrete veranderingen op het terrein.

Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam
De IABR is een culturele manifestatie over architectuur 
die zich met name richt op de stedenbouw, de 
toekomstvan de stad en bijhorende grote uitdagin-
gen voor ontwerpers, overheden en burgers in 
internationale context. Ze initieert en produceert zelf 
ook ateliers; onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten 
met een meerjarig karakter, oplossingsgericht en 
gekoppeld aan werkelijke, bestaande opgaven in 
steden in binnen- en buitenland. Daarnaast creëert de 
IABR een tweejaarlijks platform voor tentoonstelling, 
internationaal stadsdebat, presentatie en kennisdeling. 
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werkvorm, een ondersteunende werking waarbij 
verschillende werktrajecten samenkomen in de tijd en 
in de ruimte volgens een gezamenlijke werkmethode. In 
tijd, volgens het tijdspad van de culturele manifestatie, 
startend met verschillende mijlpalen in 2018, mogelijks 
tot 2020 en daarna. In ruimte, startend op de 23ste 
verdieping van het WTC I in Brussel voor zomer en 
najaar 2018. Per actielijn wordt een werkprogramma 
uitgewerkt, bestaande uit bijvoorbeeld werksessies, 
lezingen of debatten, op basis van het ambitieniveau, op 
maat van het traject zelf én op maat van de betrokken 
partners. 

Het werkprogramma culmineert in de werkconferentie 
van begin november 2018. De werkconferentie fungeert 
als een ‘doorgeefluik’, waarbij na kennisdeling en 
–uitwisseling zich de volgende stappen per werktraject 
vormen. Dit moment, waar de verschillende partners 
van alle actielijnen samenkomen, haalt de kritische 
massa op die ons in staat stelt in te schatten hoe de 
verschillende doorbraken kunnen worden opgeschaald 
en vermenigvuldigd (multiplicator-effect)

In die zin ligt het schooltraject ook in lijn met de 
overkoepelende opzet en ambities van You Are Here. 
Het is dan ook onze intentie om vanuit dit traject een 
langlopend project op poten te zetten dat de periode 
2018-2020 overspant.

De huidige IABR-editie beslaat niet de gebruikelijke 
2 jaren, maar 2x2 jaren (2018+2020) waardoor een 
ruimte wordt aangeboden voor langlo-pend onderzoek. 
Dat langlopend onderzoek is nodig, want IABR 
2018+2020 THE MISSING LINK heeft als doel om 
de grote klimaatverdragen en andere ambitieuze en 
internationale doelstellingen realiseerbaar te maken 
vanuit de ontwerppraktijk zelf. Deze dubbeleditie gaat 
door in twee steden, Rotterdam en Brussel, met elk een 
eigen programma. 

Vanuit de urgentie om in te zetten op de langere lijnen, 
op het accumuleren van inzichten en om te focussen 
op concrete operationalisering werd gekozen voor een 
dubbele editie, met een werkbiënnale in 2018 én een 
toonbiënnale in 2020. Bij die werkbiënnale hoort een 
werkplaats, een huis voor het ontwikkelen van actie 
on the ground. Terwijl in de sokkel van het WTC-I in 
de Noordwijk de spanwijdte en competenties van de 
ruimtelijke praktijk geconfronteerd worden met The 
Missing Link, huist op de 23ste verdieping een heuse 
werkplaats. Tegelijk toon- en werkplek. Plaats voor 
verkenning, kennisopbouw en kennisdeling. 

De opzet van deze werkvloer is het bieden van ruimte 
om de veelheid aan lokale uitdagingen, experimenten, 
ruimtelijke ontwikkelingen maar ook diverse actoren 
sterker te koppelen aan de collectieve doelen die we 
ons als samenleving stellen. Deze compositie van 
werktrajecten uit zich in een werktentoonstelling op 
de 23ste verdieping. In een performance, waarbij het 
werkproces deel uitmaakt van de cultuurproductie. De 
culturele manifestatie dient niet als doel,maar als middel 
voor het maken van de nodige doorbraken. 
Het aanbod is een periode van werken, een open 
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4. Welke thema’s gaan we behandelen?

Hieronder 6 thema’s uit dewelke we er in overleg met de 
leerkracht graag 3 kiezen. 
1/ Bevolkingsgroei / woonvoorzieningen
De bevolking neemt exponentieel toe, maar er zijn 
steeds meer alleenstaanden, en minder gezinnen; we 
moeten een ander en nieuw bewoningbeleid uitdenken 
om zo ook meer openbare ruimte te laten. 
 >> Hoe zouden we anders kunnen wonen en bouwen 
? Hoe huisvest je 5 gezinnen op 70 m2 grond ? Teken 
een nieuwe woning uit en beschrijf ze. Wat is er 
gemeenschappelijk? Wat niet? Hoe slapen en eten de 
bewoners? Is er plek voor groen?  

2/ Luchtvervuiling / air for schools / de gezonde stad
Brussel is een stad afgestemd op het autoverkeer. 
Ze draagt al ettelijke jaren op rij de bedenkelijke 
titel van ‘filehoofdstad van Europa’.  Door in de 
schoolomgeving plaats te maken voor voetgangers, 
fietsverkeer en openbaar vervoer wordt het autoverkeer 
minder dominant. Wanneer we erin slagen vele 
schoolomgevingen tegelijk te transformeren, maken 
we meteen ook onze steden klaar voor een nieuwe 
mobiliteit. 
>> Wat zou jij doen om minder auto’s in de stad te 
krijgen ? Welke vervoersmiddelen zet je in/ verzin je 
? Hoe werken ze ? Op basis van welke energie? Wat 
vervoer je ermee? Enkel mensen? Of ook goederen? 
Welke?

3/ Energietransitie
Inwoners zijn energieconsumenten, maar kunnen ook 
producenten zijn. We kunnen onze energie onder andere 
uit windmolens, zonnepanelen en zonneboilers halen, maar 

ook uit de herverdeling van industriële warmtebronnen. 
>> Hoe kunnen bewoners zichzelf en elkaar voorzien en 
hoe kunnen we energie vervoeren van de ene naar de 
andere plek?

4/ Voedsel
Vandaag eten mensen zelden voedsel dat dichtbij 
geproduceerd wordt. Dit zorgt er niet alleen voor dat 
alles steeds een lange weg aflegt voordat het op je bord 
ligt, maar door de afwezigheid van landbouwgrond in 
de stad komt ook de biodiversiteit, de ruimte voor water, 
de ventilatie van de stad – kortom de gezondheid van de 
stad in gedrang. 
>> Onderzoek wijst uit dat een mens maar 1 m2 nodig 
heeft om zelfvoorzienend te kunnen zijn.  Hoe deel jij je 
vierkante meter in? Wat plant je? Wat is onontbeerlijk? 
Hou je een dier? Welk(e)? Op welke verloren plekken bij 
jou in de buurt kan jij je lapje grond kwijt? Welke plekken 
zijn vruchtbaar ? Welke zijn strategisch? Wat heb je 
nodig om je planten/dieren/… te verzorgen? 

5/ Open ruimte 
Open ruimte is van levensbelang. Voor landbouw, 
natuur, recreatie, energie, water, klimaat en nog veel 
meer. Landbouw, recreatie, natuur en verstedelijking 
hoeven elkaar niet uit te sluiten, ze kunnen elkaar ook 
versterken. 
Een duurzame leefomgeving wil niet nog meer open 
ruimte bebouwen, maar is gericht op de verdichting 
van de ruimte die reeds bebouwd is. Daarnaast is er 
ook nood aan zogenaamde ontharding: het schrappen 
en afbreken van beton, asfalt en bebouwing waar 
waterbuffering en energie- of voedselproductie plaats 
vragen. Welke plekken zijn volgens jou nutteloos ‘hard’?
 >> Als je beton/asfalt/bebouwing zou kunnen 

Atelier

werkruimte 23e verdieping, foto Roeland Dudal



schrappen, wat zet je in de plaats? Wat zijn de gevolgen? 
Wat doe je met het beton & asfalt dat je weggehaald 
hebt? Kan je het hergebruiken? Waarvoor? 

6/ Water 
Overstromingen, droogte, vervuiling… Water is een van 
’s werelds meest complexe uitdagingen, zeker omdat 
we het niet los kunnen zien van klimaatverandering, 
migratie, verstedelijkingsdruk, bevolkingsgroei en de 
stijgende vraag naar voedsel en energie. Water vormt 
een risico, maar we kunnen het ook ombuigen tot een 
kans. 
>> Hoe kunnen we wateroverschotten opslagen en 
vervoeren naar daar waar watertekort is? 
>> Wat met de bevolking die wordt getroffen door 
de stijging van de zeespiegel? Hoe los je dit op ? Hoe 
ontwerp je een stad die wel kan overleven met een 
zeespiegel die alsmaar stijgt? Of hoe vang je de migratie 
ten gevolge van dit probleem op? 

5. Hoe pakken we het aan?

A/ Ateliermoment 1: atelier in klas (of in de 
tentoonstelling, als dat gaat voor de school)
Gegeven door Ditte Van Brempt

Lesuur 1: het kader 
We beginnen met een inleiding (30 min) om een vrij-
denkend kader te scheppen: filosofisch, fantasierijk, 
creatief, ontwerp-gericht. We halen enkele 
voorbeelden aan van utopische denkers en ontwerpers 
(Panamarenko, Da Vinci,…). Maar ook uitvindingen zoals 
de telefoon, internet, electriciteit… komen aan bod; 
zij hebben onze wereld zo ingrijpend veranderd, maar 

werden op het moment dat ze uitgevonden werden op 
veel ongeloof onthaald. Dit heeft de uitvinders ervan 
echter niet tegengehouden om toch door te zetten, 
en die houding heeft de wereld gemaakt tot wat ze 
vandaag is. Vervolgens nemen we 20 minuten de tijd om 
het ecologisch kader van dit traject mee te geven. Hoe 
kunnen we ervoor zorgen dat onze wereld ook morgen 
leefbaar blijft? 

Lesuur 2 : Keuze van de stellingen 
Er worden 3 heel concrete probleemstellingen 
voorgelegd. De kinderen mogen kiezen rond dewelke 
ze willen werken. Eens de stelling gekozen, krijgen ze 
5 minuten om 10 oplossingen te verzinnen. Vaak zijn 
de eerste voorstellen zeer voor de hand liggend en 
realistisch, de laatste innovatiever aangezien ze iets 
meer moeten graven.
Na deze 10 minuten werken ze 1 van de 10 oplossingen 
uit tot een 2D of 3D maquette (tekening, schets, collage, 
maquette,…). 
Ondertussen schrijven ze een begeleidend tekstje over 
het functioneren van hun uitvinding. Deze tekst prijst 
hun uitvinding aan, moet begrepen kunnen worden 
door een publiek dat hen niet kent, maar mag, net als de 
uitvinding, volledig geënt zijn op concepten of wetten 
die ze ter plekke uitvinden. 

Lesuur 3 en 4: Het Atelier 
Tijdens het uitwerken van hun uitvinding worden ze 
individueel begeleid door Ditte en eventueel door de 
leerkracht (in overleg te bepalen).
Belangrijk: Hoe fantasierijk het idee ook is (hoe 
waanzinniger/poëtischer, hoe liever), de uitwerking 
moet zo gedetailleerd en precies mogelijk zijn. Door 
het bijna technische nadenken hoe de uitvinding werkt, 
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in elkaar zit, krijgt het vorm en zin. Dit is een serieus 
onderwerp, hoe gek de voorstellen ook zijn, er wordt in 
concentratie aan gewerkt; dit is niet vrijblijvend.

Als er wat tijd over is, en er leerlingen zijn die naar het einde 
toe hun idee willen presenteren voor de klas, kan dat!
De creaties worden door Ditte meegenomen naar de 
tentoonstelling. 

B/ ateliermoment 2: bezoek tentoonstelling You Are 
Here
Moment 2 vindt plaats in de tentoonstelling op de 23 ste 
verdieping van het WTC gebouw.
Begeleid door Ditte en door ontwerpers en architecten 
van Architecture Workroom Brussels.

Dit is de plek waar, met een adembenemd zicht 
op heel Brussel als backdrop, letterlijk én figuurlijk 
ruimte gemaakt wordt om te experimenteren en onze 
uitvindingen van ateliermoment 1 aan de realiteit te 
toetsen. 

Lesuur 1: Een klas/groep komt toe en krijgt een korte 
rondleiding van de tentoonstelling. De nadruk tijdens 
deze rondleiding ligt op het feit dat de thema’s onderling 
afhankelijk zijn en elkaar beinvloeden. 

Lesuur 2, 3 & 4: We begeleiden de groep naar een 
workshopruimte achteraan in de tentoonstelling, waar 
het atelier plaatsvindt. We kijken uit over Brussel. 
Op grote vlakken papier zijn eilanden getekend. Er 
is water, er zijn bossen, er zijn rivieren, misschien 
zelfs grondstoffen. Iedere leerling stelt zijn/ haar 
uitvinding voor, er wordt collectief gezocht naar de 
meest geschikte, strategische plaats. Voertuigen, 

woningen, …; de leerlingen worden stadsplanners en 
moeten samen nadenken hoe ze deze nieuwe wereld 
organiseren. 
Belangrijk is dat ze rekening houden met de andere 
reeds aanwezige maquettes, van hun klasgenootjes en 
van de klassen die hen zijn voorgegaan. Hoe interageren 
met andere voorstellen? 
Vanuit de uitvindingen van de kinderen onstaat, na 
de passage van de 6 à 10 klassen, een kleine nieuwe 
wereld.

C/ eindproduct
We bundelen de uitvindingen en voorstellen van 
de kinderen en jongeren. Het doel is hierbij het 
documenteren van het traject. We denken hierbij aan 
een boek, of een animatiefilm waarin de uitvindingen 
van de kinderen tot leven gebracht worden.

6. TOEKOMST 

Dit schooltraject is een pilootproject. 
Naar 2020 toe willen we een grootschalig project 
opzetten waar we gedurende een langere periode (6 
maanden) in zee gaan met klassen of jongerengroepen 
en waar zowel het proces als het eindresultaat worden 
begeleid door architecten en ontwerpers.

7. INFO EXPO

Meer info over de tentoonstelling vind je hier. 

Atelier

Still uit animatie, AWB & Chloé Nachtergael



8. CULTUURONDERWIJS

Dit schooltraject is geënt op de Cultuur in de Spiegel-
theorie, een vorm van cultuuronderwijs die ook door en 
vanuit Canon Cultuurcel gepromoot en ondersteund 
wordt. Hieronder leggen we een aantal concepten van 
de theorie uit en koppelen ze aan de inhouden die in het 
schooltraject aan bod komen.

“De theorie Cultuur in de Spiegel omschrijft 4 culturele 
vaardigheden en 4 cultuurdragers. Leerlingen moeten 
deze culturele vaardigheden en cultuurdragers kunnen 
ontwikkelen om zich bewust te worden van de eigen 
cultuur en die van anderen. Ze gebruiken dus de 
vaardigheden en dragers om te reflecteren op cultuur.” 

Cultuur zit niet ‘in’ de dingen maar in de interactie met 
de dingen ; het is het dagelijks proces van denken en 
handelen waarbij we vorm en betekenis geven aan de 
werkelijkheid. Dit doen we door wat ons reeds bekend 
is – ons geheugen - te vergelijken met een nieuwe, 
onbekende combinatie van bekende elementen -de 
werkelijkheid. Die vergelijking genereert een verschil en 
omgaan met dat verschil, is cultuur.  

You Are Here gaat over cultuur. Zowel de tentoonstelling 
als het schooltraject doen je nadenken over onze 
gewoontes en anderzijds het groeiend besef over de 
impact van deze levensstijl op onze directe omgeving. 
Dingen die we als vanzelfsprekend beschouwen, zoals 
op reis gaan met het vliegtuig, vlees eten, ruim wonen… 
blijken nefast voor onszelf en onze omgeving. Als we 
verder willen, dringt verandering zich op. 

Mensen beschikken over verschillende strategieën 
die hen in staat stellen met verschil en verandering 
om te gaan. De CiS-theoie onderscheidt hierbij 
vier cognitieve basisvaardigheden: waarnemen, 
verbeelden, conceptualiseren en analyseren. We 
kunnen dingen en gebeurtenissen herkennen op 
grond van overeenkomsten die we waarnemen, 
we kunnen iets nieuws bedenken (verbeelden), we 
kunnen objecten en situaties categoriseren door ze te 
benoemen (conceptualiseren) en we kunnen zoeken 
naar structuren en verbanden (analyseren). Waarnemen 
en analyseren zijn daarbij receptieve vaardigheden, 
verbeelden en conceptualiseren, zijn eerder productief.  
 
Het schooltraject rond You Are Here zet in op deze vier 
basisvaardigheden. 
Het ontwikkelen van de productieve basisvaardigheden 
(verbeelden en conceptualiseren) in ateliermoment 1, 
wordt mooi aangevuld met ateliermoment 2, het bezoek 
aan de tentoonstelling, waar het eerder de receptieve 
basisvaardigheden (waarnemen en analyseren) zijn die 
aan bod komen. 

Wanneer we deze vier basisvaardigheden in een 
educatieve context gaan inzetten om te reflecteren 
over cultuur, over het menselijk handelen als individu, 
groep en samenleving, kunnen we spreken van 
cultuureducatie.  Dat cultureel bewustzijn -en bij 
extensie cultuuronderwijs- is broodnodig aangezien 
“het persoonlijke en collectieve zelfbewustzijn – het 
beeld dat mensen van zichzelf hebben, de manier 
waarop mensen zichzelf verbeelden, de manier waarop 
ze zichzelf begrijpen en kennen – uiteindelijk bepaalt 
hoe ze handelen.”  
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De centrale vraag waarrond You Are Here draait is, zoals 
hierboven al aangegeven, bij uitstek een uiting van en 
oefening in cultureel zelfbewustzijn: hoe passen we 
onze manier van wonen, werken en bewegen zo aan dat 
we de klimaatdoelen écht kunnen halen?

Cultuur speelt zich natuurlijk niet louter af in het denken 
van mensen. Veelal gaat cultuur als cognitief proces 
‘via’ bepaalde objecten of cultuurdragers. Cultuur 
wordt gedragen door 4 media: door ons lichaam, door 
voorwerpen, door taal en door grafische tekens. De 4 
culturele vaardigheden en de 4 voornoemde media 
kunnen in alle mogelijke combinaties voorkomen, 
maar sommige liggen meer voor de hand dan 
andere; zo passen de vaardigheden verbeelden en 
conceptualiseren respectievelijk het best bij de media 
‘voorwerpen’ en ‘taal’.   

Hiermee hielden we dan ook rekening in de uitwerking 
van ons traject. Bovendien, om de leeractiviteit zo goed 
mogelijk te kunnen afstemmen op de jongere, dienen 
we er rekening mee te houden hoe een gemiddeld kind 
evolueert op het vlak van deze culturele vaardigheden– 
de zogenaamde ontwikkelingslijn-  .

De maatschappelijke veranderingstrajecten die in de 
tentoonstelling aan bod komen, gaan over gekende 
en prangende thema’s zoals mobiliteit, energie, open 
ruimte, et cetera. Ze vormen elk afzonderlijk al een 
ideale voedingsbodem om een cultuureducatief traject 
op te enten. Echter, het feit dat ze in deze constellatie 
– in één fysieke ruimte en met ruimtelijke praktijk 
als gemeenschappelijke noemer- gepresenteerd 
worden, is vanuit CiS-perspectief een opportuniteit 
die een bijzondere meerwaarde biedt. De opzet én 

opmaak -samen het DNA van de tentoonstelling- 
nodigen expliciet uit om die afzonderlijke trajecten 
in relatie tot elkaar te beschouwen. Ze moedigen aan 
om te reflecteren over de inherente samenhang van 
de vraagstukken die ze behandelen. We worden dus 
-om het in CiS termen te stellen- geconfronteerd met 
‘een nieuwe, onbekende combinatie van bekende 
elementen’  en zo eigenlijk aangespoord om na te 
denken over en dus aan de slag te gaan met ‘het verschil’ 
en de ‘verandering’ die dit proces genereert. 

Vanop de 23e verdieping van het WTC gebouw wordt 
er, met een adembenemend zicht op de stad -onze 
samenleving- ruimte gemaakt, letterlijk en figuurlijk, 
om met deze vraagstukken en de verandering die ze 
oproepen op een andere, verbeeldende wijze aan 
de slag te gaan, nieuwe verbanden te leggen en tot 
innovatieve inzichten te komen.

Atelier

Still uit animatie, AWB & Chloé Nachtergael
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