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Onze bijdrage in dit nummer stelt relevante vragen over het kritische doel, de

schaal en het handelingsperspectief in de tekenpraktijk. We presenteren

hiervoor een langlopend sociaal-geengageerd kunstproject dat gebruik maakt

van ambachtelijk handwerk om collectief en kritisch te onderzoeken welke /

verbanden er zijn tussen stedelijke transformatie, migratie en het metabolisme

van de planeet. Tekeningen, die afkomstig zijn uit de gemeenschap zelf en een

bottom-up stedenbouw vertegenwoordigen, willen we in de discussie betrek-

ken; in de canonieke tekenpraktijken van de landschapsarchitectuur en de

stedenbouw schitteren deze vaak door afwezigheid.

We doen dit aan de hand van een specifieke tokening, getiteld A Planetary

Map of Fast Fashion. Deze is gemaakt door de auteurs van dit artikel, samen

met vrouwelijke arbeidsmigranten die actief zijn in een kunstproject. Studio

Otherworlds, dat zich afspeelt in de metropoolregio Delhi, India. Het project is

een langlopend, kunstzinnig onderzoek naar kwesties als arbeidsmigratie,

gender en stedelijke transformatie dat via een kunstbeurs wordt ondersteund

door de KHOJ, International Artists' Association. Met is gevestigd in Kapashera,

een voormalige agrarische nederzetting die veranderde in een wijkvan huur-

kazernes om arbeidsmigranten te huisvesten.1

Maatschappelijk-geengageerde kunst ontpopte zich, na wat Claire Bishop

<demaatschappelijkewending'indekunstnoemde,vanafdejaren1990tot

een prominente vorm van collectieve kritische praktijk.2 Overal ter wereld

hebben kunstenaars, architecten en stedenbouwkundigen dezevorm van kunst

gefntroduceerd als methode om ruimtelijke en sociale praktijken te verenigen.

Voorbeelden zijn Refugee Heritage van de Decolonizing Architecture Art

Residency, The Room Project (octe projesi) van een collectief van vrouwelijke

kunstenaars uit Istanbul en hetTurner-prijswinnende Granby FourStreets-pro-

jectvan hetLiverpoolsekunstenaarscollectief Assemble.

Studio Otherworlds heeft geleerd van de methodologische flexibiliteit van

die eerder genoemde kunstprojecten en maakt gebruik van vergelijkbare

participatieve manieren om samen met de gemeenschap kennis te produceren.

Met project A Planetary Map of Fast Fashion is niet alleen bedoeld om via

artistieke productie de grenzen tussen kunstenaars en gemeenschap te doen

vervagen, maar wil de kunst ook gebruiken om klassenverschillen en het soort

genderhierarchie die inherent zijn aan de stadscultuur van Kapashera en soortge-

lijke steden met veel huurkazernes, te ondermijnen. Voor dat onderzoekwordt

tekenen en vooral het traditionele stikwerk [een oude handwerktechniek] dat

wijd verspreid is onder de vrouwen van deze gemeenschap, ingezet.

Huurkazernes zoals Kapashera lijken marginaal, maar er zijn er heel veelvan.

Ze ontstaan via de kadastrale transformatie van landbouwdorpen om er arbeids-

migranten te huisvesten. Hoewel ze het gevolg zijn van lokale betrokkenheid

bij de wereldwijde goederenproductie, in Kapashera vooral bij de snelle mode,

hebben ze niet alleen de kadastrale lijnen van hun agrarische verleden geerfd,

maar ook een klassenstructuur die gebaseerd is op een onderscheid tussen

'lokale bewoners' en 'permanent tijdelijke' arbeidsmigranten.3-4 De kadastrale
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Our contribution to this issue poses pertinent questions about the critical

purpose, scale and agency in the practice of drawing. To explore these questions,

we present reflections from a long-term socially engaged art project that utilises

a traditional handicraft as a form of collective critical inquiry to draw connec-

tions between urban transformation, migration and planetary metabolism. In

doing so, we hope to bring into the discussion community-authored drawings

that represent a bottom-up urbanism, something often left out in canonising

drawing practices in landscape architecture and urbanism.

We present a specific drawing here, entitled A Planetary Map of Fast Fashion,

produced by the authors in collaboration and co-authorship with female labour

migrants in a socially engaged art project. Studio Otherworlds, based in the

metropolitan region of Delhi, India. The project is a long-term art-based inquiry

into the questions of labour migration, gender and urban change, supported

by a KHOJ International Artists Association art grant. It is located in Kapashera,

a former agrarian settlement that transformed into a tenement town because

of the externalisation of labour housing in urban development.1

Socially engaged art has emerged as a prominent form of collective critical

practice through what Claire Bishop calls the 'social turn' in art that began in

the 1990s.2 Artists, architects and urban practitioners around the world have

employed socially engaged art methodology to seamlessly combine spatial and

social practice into community-based projects. Projects such as Refugee

Heritage by Decolonizing Architecture Art Residency, The Room Project (oda

projesi), by a women's artist collective in Istanbul, and the Turner Prize-winning

Granby Four Streets project by the artists collective Assemble in Liverpool

exemplify this methodology.

Learning from the methodological fluidity employed by some of the afore-

mentioned socially engaged art projects, Studio Otherworlds utilises similar

participatory methods to co-produce knowledge with the community. The project

aims to not only blur the lines between the artists and the community in artistic

production, but also utilises art for the subversion of class- and gender-based

hierarchies that are inherent to the urbanism of Kapashera and tenement

towns similar to it. The project uses drawing, specifically traditional craft-based

forms of stitching prevalent among the women in the community.

The 'off the map' but highly prevalent tenement towns like Kapashera have

emerged through the cadastral transformations of agricultural villages to house

migrant workers. Although they are a consequence of local entanglement in

global commodity production, specifically fast fashion in Kapashera, they inherit

not only the cadastral lines from their agrarian past but also a class structure

premised on a differentiation between the 'local' and the 'permanently tempo-

rary' migrant worker.3-4 The cadastral map of these settlements is utilised by

the predominantly male agriculture landowners to exert an overarching influ-

ence over the production of space and its governmentality in the tenement

towns. Consequently, the migrants, especially the women, have little chance

to lay claims to space.
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kaart van zulke nederzettingen wordt door een klasse van dominante mannelij-

ke grootgrondbezitters gemanipuleerd, zodat zij een totale invloed kan uitoefe-

nen op de inrichting en het beheer van deze uit huurkazernes bestaande steden.

Gezien de machtsstructuur van het huidige regime, waaraan het beheer van

de ruimte is onderworpen, kunnen migranten, vooral voorvrouwen, nauwelijks

aanspraak maken op die ruimte.

Met de kunstzinnige interventie die wij in Kapashera zijn gestart, zijn we van

plan om deze op klasse gebaseerde machtsstructuur te provoceren en te

ontregelen. Dit doen we door het kadastrale plan van Kapashera te annexeren

voor de artistieke productie en het over te dragen aan de arbeidsmigranten.

Om te beginnen hebben we een leegstaande industriele loft in Kapashera

beschikbaar gemaakt als een gemeenschappelijke veilige plek die toegankelijk
is voor iedereen, ongeacht klasse, geslacht en kaste. Daarnaast kregen we de

kans om tijdens het project samen te werken met een lokale vrouwenvakbond,

genaamd Sakhi Kala Manch. Omdat de meeste vrouwen die in de kledingindustrie

werken, afhankelijkzijn van de toewijzing van losse arbeid en zich dagelijks

genoodzaakt zien op zoek te gaan naar betaald werk, probeert Sakhi Kala

Manch de artistieke zelfredzaamheid van de vrouwelijke arbeidsmigranten in

de gemeenschap te bevorderen.

Er begonnen al snel grote aantallen migrantenvrouwen die lid waren van

Sakhi Kala Manch, naar de veilige ruimte te komen en dat was het begin van

een naaikring. In veel culturen komen vrouwen van oudsher samen in kringen

om zich verbonden te voelen, te delen en te creeren. Door samen te praten,

te zingen en te tekenen gingen de vrouwen langzaam hun persoonlijke verhalen

delen. De kring ontwikkelde zich tot een gemeenschappelijke symbolische

ruimte voor collectieve kunst en voor gesprekken over sekse-gerelateerd

geweld. De kring veranderde al snel in een vrouwencollectief, bestaande uit

vrouwelijke arbeidsmigranten en de kunstenaars van Saat Saheliyan (Zeven

zusters). De kledingproductie in de omgeving van Kapashera genereert dagelijks

veel textielafval. Dit afval, dat in de volksmond bekend staat als katran, wordt

door de vrouwen gewoonlijk verzameld en gebruikt als grondstof voor de

ambachtelijkethuisproductievan bijvoorbeeld vloermatten en poppen. Omdat

het goedkoop en direct beschikbaar was, began dit afvalmateriaal als een

belangrijke, duurzame grondstof voor de kunstproductie van het project te

fungeren.

Tijdens onze gesprekken met de gemeenschap (vooral vrouwen en kinderen)

over de kadastrale stadscultuur van Kapashera, kwam het mozaTekkarakter

ervan steeds vaker aan de orde. De veranderingen die de patriarchale landeige-

naren de gemeenschap sluipenderwijs oplegden - bedoeld om ze zo onopval-

lend mogelijktelatenverlopen - leidden tot een versnippering van hetalle-

daagse leven binnen de gemeenschap. Op basis hiervan kon de gemeenschap

betekenissen, herinneringen en geschillen relateren aan de gridvormige

opzet van de huurkazernes van Kapashera. De kans een positieve draai te geven

aan de fragmentatie, bracht binnen het vrouwencollectief het gesprek op

gang en zo ontstond het idee om de kadastrale kaart van Kapashera in een

wandkleed te vertalen..

Met is op dit subversieve moment dat het wandkleed A Planetary Map of

Fast Fashion het licht zag, een collectief onderzoek op basis van niet alleen

lokale ervaringen, maar ook met betrekking tot globalisering. Samen met Saat

Saheliyan hebben we de schaal van de kadastrale kaart vergroot en deze

opgedeeld in secties waarbij de velden - in plaats van als locaties voor huur-

kazernes - als contra-cartografie&n konden fungeren. Vervolgens hebben de

vrouwen elk zo'n contra-cartografisch onderdeel, op basis van hun versnipperde

waarnemingen, bewerkt tot associatieve en metelkaarverbonden ruimten,

Nitln Bathla en Sumedha Garg Tekenen alscontra-cartografle

Migrant women from Kapashera, holding the tapestry they worked on together/ Migrantenvrouwen uit Kapashera houden het wandkleed
vast, dat zij met elkaar borduurden, 2019
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The self-portraits of the women stitched on the tapestry with counter cartographies/ De zelfportretten van de vrouwen zijn op het
wandkleed geborduurd als contra-cartografieen, 2019
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ManjVs representation of the Kapashera tenement block that she lives in/ Manju's weergave van de huurkazerne waar ze woont, 2019

m

The women's collective representation of the planetary entanglement of Kapashera through fast fashion/ De gemeenschappelijke
representatie door de vrouwen van de wereldwijde verstrengeling van Kapashera met snelie mode, 2019
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To initiate the intervention, we the transformation of a Indus-

•trial loft in into a community which anyone from the

community, of ciass, or to. Further, we had

the chance to collaborate with Sakhi Kaia Manch, a local women workers union,

on the project. As most of the women employed in garment manufacturing face

work force casualisation and are forced to look for work on a daily basis, Sakhi

Kala Manch attempts to promote art-based self-reliance among the migrant

women workers in the community.

Many women migrants from Sakhi Kala Manch soon started to access

the safe space and consequently a stitching circle was born. Traditionally, in

many cultures women come together in circles to connect, share and create.

Through conversations, singing and drawing together the women slowly started

sharing their personal stories. This circle started to emerge both as a shared

symbolic space for collective art and for conversations on gender-based

violence. The circle soon metamorphosised into a women's collective, co-owned

and co-created by the women and the artists of Saat Saheliyan (Seven Sisters).

The garment manufacturing industry in the areas around Kapashera generate

a lot of textile waste every day. This waste, colloquially known as katran, is

something that the women usually collect and use as a resource for producing

home-based crafts such as floor mats and dolls. Being free and readily available,

the waste material started to serve as an important sustainable resource in

the art production for the project.

Our conversations with the community (in particular with the women and

children) on the cadastral urban culture of Kapashera started to reveal the

mosaic nature of its urbanism . The incremental nature of transformations that

the land-owning patriarchs in the community followed - to slip them in under

the radar - gave rise to a fragmentary nature of everyday life in the community.

This experience allowed the community to assign meaning, memory and con-

tention to the grid-shaped layout of the tenements in Kapashera. This experience

of amelioration in fragmentation triggered a conversation within the women's

collective, and thus the idea arose to translate the cadastral map of Kapashera

into a tapestry.

The tapestry A Planetary Map of Fast Fashion was born in this moment

of subversion as a collective inquiry to draw not only from local experiences, but

also from planetary relations. Together with Saat Saheliyan we enlarged the

scale of the cadastral map and divided it into sections in which - instead of

becoming tenements - the fields could serve as counter cartographies. These

counter cartographies were then created by the women as spaces of association

and relation based on their fragmentary perceptions, and then joined to form

a collective tapestry. While the immediate local associations and the places

of migration were important to the collective, so too were the perceptions

of the global relations through the production and consumption of fast fashion.

The community is aware of the companies it works for and the places that the

finished products travel to: such as the arrival of spindles from China and the

knitwear that travels across the seas to Europe and North America.

The tapestry thus projects a complex web of local and global entanglements

onto an urbanism that is a palimpsest of a past agricultural cadastral and a

tenementised present. The 100 pieces that make up the tapestry offer portals

into the inner worlds of the women who made them. The pieces depict their

everyday lives, stories of migration, their dreams, the systems of control and

kinship in the tenements, the factories and nature of work, gendered violence

Nitin Bathla and Sumedha Garg Drawing as Counter-Cartography
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die met elkaar een wandkleed vormen. Niet alleen directe lokale associaties

en migratielocaties waren belangrijk voor het collectief, maar ook een gewaar-

wording van de invloed op de planeet van de productie en consumptie van

snelie mode. De gemeenschap kent de bedrijven waarvoor ze werkt en weet

waar de eindproducten naartoe gaan; ze wordt hier op geattendeerd door

bijvoorbeeld de aankomst van spindels uit China of de verzending van gebreide

kledingstukken over zee naar Europa en Noord-Amerika.

Met wandkleed projecteert dus een complex web van lokale en wereldwijde

verwikkelingen op een vorm van stedenbouw, als een palimpsest van een

verleden van agrarische nederzettingen en een heden van huurkazernes. Het

wandkleed bestaat uit 100 stukken die lets meedelen over het innerlijke ieven

van de vrouwen die ze borduurden. Ze verbeelden hun dagelijkse omgeving,

migratieverhalen en dromen; de systemen van gezag en verwantschap in de

huurkazernes, de fabrieken en de aard van het werk, sekse-gerelateerd geweld

en de ecologie van hun dorpen op het platteland. In gesprekken binnen hef

collectief Saat Saheliyan kwamen van tijd tot tijd ook onderwerpen als huiselijk

gewelct aan de orde, waarop de vrouwen reageerden door te putten uit hun

ervaringen binnen de gemeenschap. Gezamenlijk brachten de vrouwen op het

wandkleed onder meer onderwerpen als de reikwijdte van alcoholisme en de

aanwezigheid van geweld in beeld.

In termen van perspectief en representatie draaien hun tekeningen niet om

de toeschouwer of specialist, maar beelden ze ervaringen van de gemeenschap

uit. Zo verbeeldt Manju de huurkazerne waarin zij woont als een zeer besloten

ruimte, waar de muren hoger zijn dan in werkelijkheid. Hoewel deze voorstelling

een sterk gevoel van afzondering en opsluiting oproept, vertegenwoordigt ze

ook een interne case waar kinderen op hun gemak kunnen spelen. De meeste

voorstellingen in het wandkleed verbeelden zowel de uitdagingen als de mogelijk-

heden van het dagelijkse gefragmenteerde bestaan in Kapashera. Met wand-

kleed fungeert als een fysiek archief van levensverhalen, alledaagse problemen

en manieren om de 'marginale' stedelijke cultuur van Kapashera op te vatten.

Het opzetten van een wandkleed als psycho-geografie werkt ook als een

symbolische ruimte voor gemeenschappelijke discussie; het tekenen helpt bij

het herbeleven, delen en overwinnen van sommige trauma's.

Met maken van wandkleden wordt gefntroduceerd om wederzijdse solidari-

teit te bewerkstelligen, door het gemeenschappelijk tekenen van visioenen

voor 'een stad verder weg' waar vrouwen niet beperkt warden. Het is een methode

die in lijn is met andere latente acties voor de stad en die mogelijk soortgelijke

projecten kan inspireren. Viasamenwerking van hetSaatSaheliyan-collectief

met maatschappelijke groeperingen in Delhi zijn nog andere wandkleden

gemaakt, die via het gezamenlijktekenen de gefragmenteerde visies op de stad

op verschiilende niveaus kritisch becommentarieren.

Slotwoord

Met geval van het hierboven besproken wandkleed, dat tot stand kwam dankzij

de maatschappelijke betrokkenheid van de makers, laat een traject zien dat kan

leiden tot een manier van kritisch tekenen dat bijdraagt aan de versterking van

latente kansen. Het wandkleed verbeeldt niet alleen kritiek op lokale klassen- en

genderverhoudingen, maar werpt ook een collectieve blik op het mondiale

productiecomplex, dat overal ter wereld onteigeningen op het platteland veroor-

zaakt door de relatie territorium/arbeid/markt.5 Bovendien blijkt uit deze

ervaring dat het mogelijk is het accent op de specialist (de architect, steden-

bouwkundige of landschapsarchitect) als maker van tekeningen te vermijden,

door te focussen op gemeenschappen.

Vertaling: InOtherWords, Maria van Tol

S. Beckert, Empire of Cotton: A
Global History (New York: Alfred
A. Knopf, 2014).
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In terms of both representation, the drawings the

observer or the specialist through depicting an from within the

community. For example, Manju represents the tenement that she lives in as a

highly confined area with walls higher than they actually are. While this rep-

resentation depicts a strong of enclosure and confinement, it also repre-

sents an internal oasis where the children can play without much fear. Similarly,

most of the representations in the tapestry depict both the challenges and

possibilities contained within the everyday fragmentation of Kapashera. The

tapestry thus serves as a material archive of the life stories, everyday struggles

and ways of seeing the 'off the map' urbanism of Kapashera. The process of

stitching the tapestry as a psycho geography also doubles as a space of communal

discussion; the act of drawing helps the women to reljve, reveal and overcome

some of their traumas.

The exercise of tapestry making thus becomes a tool with which to create

mutual solidarity, through the drawing of communal visions of 'a city further away'

where women are not restricted. It is a method that is in line with other latent

actions for the city and may inspire similar projects. A number of successive

tapestries have emerged in collaboration between the Saat Saheliyan collective

and civil society groups across Delhi. Through the act of collective drawing they

critically comment on the fragmented visions of the city on various scales.

Closing Words

The case of the tapestry discussed above, which came about thanks to the

social engagement of the makers, shows a trajectory that can lead to a way of

drawing critically that contributes to the strengthening of latent opportunities.

The tapestry not only represents a critique of local class and gender relations,

but also casts a collective gaze at the global production complex, which

expropriates rural areas all over the world because of the relationship between

territory/labour/market.5 Moreover, this experience shows that it is possible

to avoid focusing on the specialist (the architect, urban planner or landscape

architect) as the creator of drawings, by focusing on communities.

S. Beckert, Empire of Cotton: A
Global History (New York: Alfred
A. Knopf, 2014).
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gemeenschapskunst en sociate ontwerpprojecten.

Antonia Besa holds degrees in both architecture and landscape

architecture, and practices in projects across Australia and overseas.

Her research focuses on arid water systems and ecologies! infra-

structures in rural and urban areas, with a strong interest in driving

activist initiatives.

Antonia Besa is afgestudeerd in architectuur en landschapsarchitec-

tuur; haar werkveld ligt in en buiten Australie. Ze houdt zich bezig
met onderzoek naar droge watersystemen en ecologische infrastructuur

En rurale en stedelijke gebieden. Daarbij is ze vooral gefnteresseerd

in het aansturen van activistische initiatieven.

Paul Broekhuisen works as an urban designer on diverse projects^

on different levels of scale, and is specialised in the integration of
urban design, landscape design and architecture. In his work, drawings

and sketches are pivotal, not as a purpose in itself, but as a tool for

decision making. After graduating from Delft University of Technology
in the early 1990s, he worked as an urban designer at Atelier Quad rat^

Rotterdam. Currently he is working fuiltime as a designer for the
city of Rotterdam. In addition, he is also active as a tutor and lecturer,

mainly focused on the relation between drawing;, thinking and de~

signing. He was a member of the Van Eesteren Chair at Delft Univer-

sity of Technology. In 2018, he produced most of the drawings in the
book Usselmeer:A Spatial Perspective, made in collaboration with
prof. Frits Palmboom.

Paul Broekhuisen is als stedenbouwkundige gespecialiseerd in de
Entegratie van stedenbouw, landschap en architectuur. !n zijn werk-

wijze staat de tekening centraal; niet als doel op zich, maar ais gereed-

schap om in pianprocessen gezameniijk besluiten te nemen. Na zijn

op!eiding aan deTU DelftEn dejaren1990werkte hij alsstedenbouw-
kundig ontwerper bij Atelier Quadrat in Rotterdam. Momenteel is hij
fulltime werkzaam als ontwerper voor de gemeente Rotterdam.

Daarnaast is hij actief En het onderwEJs, met name gericht op de relatie
tussen tekenen, denken en ontwerpen. Hij was wetenschappelijk

medewerker blj de Van Eesteren Leerstoel aan de TU Delft. In 2018
verscheen het boek Usselmeergebied: Een rulmtelijk perspectief, dat
hij samen met Frits Palmboom maakte en waarvoor hij het merendeel
van detekeningen leverde.

Chiara Cavalieri is an architect with a PhDinUrbanism (IUAV, Univer-
sity of Venice). She teaches urbanism at the KU Leuven and is a
member of the executive committee of the Habitat Research Centre

(HRC) at the EPFLausanne. In recent years, she has collaborated
and taught at various international schools, including the IUAV Venice,
GSD Harvard, EPFLausanne, ITMO St. Petersburg and ENSAP Lille,
and coordinated and directed several projects, research activities

and international design workshops. In 2016 she co-curated the

exhibition ^The Horizontal Metropolis: A Radical Project^ first exhib-
ited at the 15th International Architecture Exhibition of the biennale
of Venice.

Chiara Cavalieri is architect en doctor in de stedenbouw (iUAV, Univer-
siteit van Venetie). 2e doceert stedenbouw aan de KU Leuven en is

lid van het uitvoerend comite van Habitat Research Centre (HRC) aan
EPFLausanne. De afgeiopen jaren gaf ze les op verschHlende inter-

nationaie scholen, waaronder IUAV Venetie, GSD Harvard, EPFLausanne,

ITMO St. Petersburg en ENSAP Lille, en heeft ze verschlllende projec-
ten, onderzoek en internationaie ontwerpworkshops gecoordineerd

en geSeid. In 2016 was zij mede-curator van de tentoonstelling ^The

Horizontal Metropolis: A Radical Project', voor het eerst tentoonge-

steid op de 15e Internationale Architectuurtentoonstelling, biennale

van Venetie.

Kees ChrEstiaanse studied architecture and urban design at Delft
University of Technology. In 1980 he joined the Office for Metropolitan
Architecture (OMA) and was appointed partner in 1983. in 1989

he founded his own company, now KCAP Architects & Planners

(Rotterdam). In 1990 he co-founded ASTOC Architects and Planners
(Cdogne) and was a partner there until 2002. His work focuses on

urban assignments In complex situations and on guiding urban

processes. He is supervisor of several international urban develop"

ments. He held a professorship for architecture and urban design at

the Technical University of Berlin (1996-2003) and was Chair of
the Urban Planning Institute at the ETH in Zurich (2003-2018).
He is the author of many publications about architecture and urban

design. He has received numerous honours, including the ^2016 RIBA

International Fellowship^ the 'ARC17 Oeuvre Award^ an@ the
'ULI Leadership Award 2018' forsustainable urban development in
the urban centres of Germany.

Kees Christiaanse studeerde architectuur en stedenbouw aan de

TU Delft. In 1980 trad hij toe tot het Office for Metropolitan Architecture
(OMA); in 1983 werd hij partner. In 1989 richtte hij zijn eigen bureau
op, nu KCAP Architects & Planners (Rotterdam). In 1990 was hij mede-
oprichter van ASTOC Architects and Planners (Keulen), waar hij tot
2002 partner was. ZiJ.n werk richt zich op stedenbouwkundige opgaven
in complexe situaties en de begeieiding van stedeiijke processen. HiJ is
supervisor van verschillend&intemationale stedelijke ontwikkelingen.

Hij bekleedde een hoogleraarschap voor arehitectuur en stedenbouw

aan de TU Berlijn (1996-2003) en was voorzitter van het Urban Planning
Institute aan de ETH Zurich (2003-2018). Hij is auteur van vele publica-
ties over architectuur en stedenbouw. Hij ontving talrijke onderschei-

dingen, waaronder de '2016 RIBA International Fellowship' (Engeland),
de "ARC17 Oeuvre Award^ (Nederland) en de ''ULi Leadership Award
2018' (Duitsland).

Eike Couchez explores the intersections between architecture, visua!

studies, intellectual history and pedagogy in her work. She defended
her PhD ^Gestures make Arguments: Performing Architectural

Theory in the Studio and the Classroom 196x-199x' at the KU Leuven
Faculty of Architecture in 2018. In 2018 and 2019, she worked as a
post-doctoral fellow on the project fis Architecture Art?' at the

University of Queensland^ Centre for Architecture, Theory;, Criticism

and History. As of September 2019, she teaches art, design and
architecture history at the UHasselt and,, as a member of the re-

search group TRACE, she^s working on a critical history of the educs-

tional laboratory ILAUD.
Elke Couchez verkent in haar werk de raakvlakken tussen architectuur,

beeldende kunst, intel!ectuele geschiedenis en onderwijs. Ze verde-

digde haar proefschrift 'Gestures make Arguments: Performing
Architectural Theory in the Studio and the Classroom 196x-199x^ aan
de faculteit architectuur van de KU Leuven in 2018. In 2018 en 2019
werkte ze als postdoctoraal onderzoeker aan het project 'Is Architecture

Art?' aan het Centre for Architecture, Theory, Criticism and History
van de Universiteit van Queensland. SEnds September 2019 doceert
ze kunst, design en architectuurgeschiedenis aan de UHasselt. Als lid

van onderzoeksgroep TRACE werkt ze aan een kritische geschiedenis
van hetonderwEjs!aboratorium ILAUD.

Roberto Damiani is Lecturer at John N. Daniels Faculty of Archltec-
ture. Landscape, and Design at the University of Toronto, where

he teaches courses on history, theory and visualisation of urbanism.

His writing appears in the journals San Rocco, Scapegoat, Abitare,

Domus and he contributed to Peter Eisenmarr's publication Inside Out:

Scritti, 1963-1988 by (2014), and to Aldo Rossi, la storia di un libro
(2014). He is the editor of The Architect and the Public: On George
Baird's Contribution to Architecture (2020).
Roberto Damianl is decent aan de John H. Daniels faculteit voor
architectuur, landschap en ontwerp van de Universiteit van Toronto,

waar hij ies geeft in de geschiedenis, theorie en visualisatie van
stedenbouw. Zijn werk is gepubliceerd in San Rocco, Scapegoat,

Abitare, Domus en hij droeg bij aan Peter Eisenman's boek Inside Out:
Scritti, 1963-1988 (2014) en aan Aldo Rossi, la storia di un llbro (2014).
Hij isdesamenstellervan The Architect and the Public: On George
Balrd's Contribution to Architecture (2020).

Koenraad Danneels is working on a PhD in the history of urbanism
and spatial planning at the University of Antwerp. He studied history
and urban design (Ghent University 2014,2016). His research is
positioned at the nexus of the history of urbanism, landscape archi-

tecture, biology and ecology. He explores the complex translation of

ideas from the sciences to urbanism in Belgium through various case

studies spanning the twentieth century, focusing on discourses,

networks and designs.

Koenraad Danneeis is bezig met een promotie-onderzoek naar de

geschiedenisvanstedenbouwen ruimtelijkeplanningaan deUniversitelt

Antwerpen. Hij is opgeleid als historicus en stedenbouwkundige

(UGent, 2014, 2016). De achtergronden van stedenbouvi/, iandschaps-

architectuur, bioiogie en ecologie warden bij zijn onderzoek betrok-

ken. Hij verkent daarin de complexe vertaiing van wetenschappelijke

ideeen naar de stedenbouw in Beigie, aan de hand van verschiliende

casestudses uit de heie twintSgste eeuw, met een nadruk op het

discours, de netwerken en ontwerpen.

Bruno De Meulder studied architecture at the KU Leuuen where he

also developed a PhD dissertation on urbanism in the Belgian Congo.

Currently, he teaches urbanism at the KU Leuven where he is vice-chair

of the Department of Architecture and coordinates the post-gradu-

ate programmes of human settlements and urbanism. In his research

theory and practice, analysis and design,, history and contemporary

urban practices cross. At the KU Leuven Urbanism and Architecture

(OSA), De Meulder is currently supervising design research that
focuses on spatial production and consumption patterns, territorial

reuse/ recycling and upcyciing - from FSanders, Beigium to Ca Mau,

Cantho and from Saigon, Vietnam to Cajamarca, Peru.

Bruno De Meulder studeerde architectuur aan de KU Leuven waar

hjj ook een proefschrift afrondde over stedenbouw in Belglsch Congo.
Momenteel onderwjjst hij stedenbouw aan de KU Leuven waar hij
vice-voorzitter is van de afdeling architectuur en de postdoctorale

programma's over menselijke nederzettingen en stedenbouw coordi-

neert. Bij zijn onderzoek krulsen theorie en praktijk, analyse en ont-

werp, geschiedenis en hedendaagse stedelijke praktijken elkaar. Aan
de KU Leuven Urbanisme en Architectuur (OSA) begeleidt De Meulder
momentee! ontwerpend onderzoek dat zich richt op ruimtelijke
productie- en consumptiepatronen, territoriaal hergebruik, recyclage

en upcyclage - van Vlaanderen, Belgie over Ca Mau, Cantho en Saigon

in Vietnam tot Cajamarca, Peru.

Sumedha Garg is an artist, designer and educator. She has worked

in communities across India and South Africa,, on community healing

and eco reparation through art, storytelling, nature play and integrat-

cd learning models. Her work lies at the intersection of art^ design,

narrative and sacred ecology.

Sumedha Garg is kunstenaar, ontwerper en decent. Ze heeft gewerkt

in gemeenschappen in India en Zuid-Afrika. Ze houdt zich bezig
met community healing en eco-reparatie op het snijvlak van kunst,

ontwerp, en verhalende/sacraEe ecologie.

Bram van Kaathoven studied architecture at Eindhoven University of
Technology and graduated cum laude in 2015. His graduation project
in Turin received an honourable mention at the Dutch Archiprix in
2016. Since his studies, he has been a member of the chair of Rational
Architecture of Prof. Christian Rapp. Within the design research
group Bauhutte, which is part of the chair, this has led to contribu-
tions to architecture publications such as Linkeroever: Across the

River. In addition, he was a guest lecturer at the Maastricht Academy

of Architecture in 2017 and 2018. Recently he received an honourable
mention as a result of his nomination for the Prix de Rome, the oldest

art prize in the Netherlands.
Bram van Kaathoven studeerde architectuur aan de TU Eindhoven en

studeerde in 2015 cum laude af. Zijn afstudeerproject in Turijn ontving
een eervolle vermelding bij de Nederlandse Archiprix (2016). Al sinds
zijn opleiding is hij verbonden aan de leerstoei Rational Architecture
van prof. Christian Rapp. Binnen de daarin opererende, ontwerpende

onderzoeksgroep Bauhutte heeft dit onder meer geleid tot bijdragen
aan architectuurpublicaties zoals Linkeroever: Sprong over de Schelde.

Daarnaast vervulde hij in 2017 en 2018 een gastdocentschap aan de
Maastricht Academy of Architecture. Recentelijkontving hij een
eervolle vermelding bij zijn nominatie voor de Prix de Rome, de oudste
kunstprijs In Nederland.

Gini Lee is a landscape architect, interior designer and pastoralist
and is professor of Landscape Architecture at the University of
Melbourne. Her multidisdplinary research into the water landscapes

of arid territories contributes to th® scientific, cultural, and Indigenous
understanding of and management strategies for fragile landscapes.

Gini Lee is landschapsarchitect, binnenhuisarchitect, en liefhebber
van het iandieven. Ze is hoogleraar landschapsarchitectLiur aan de

Universiteit van Melbourne. Met haar multidisciplinaire onderzoek naar

waterlandschappen en droge gebleden probeert ze bij te dragen aan
de wetenschappelijke^ culturele en inheemse kennis om kwetsbare

landschappen op dejuiste manier te kunnen beheren.

Gianni Lobosco is an architect, he has a PhD in Landscape Architec-

ture and is a Research Fellow at the University of Ferrara, where he

teaches In the master thesis studio. As project coordinator of the

Sealine Research Centre at the same university and co-founder of

the firm LEAA based in Reggio Emilia, his academic and professional
activities mainly focus on the relationships rising from the evolution

of global and local phenomena, between architecture, iandscspe and

infrastructures. The results of this research have been presented in

scientific articles^ exhibitions and can be found in some built projects

or planning studies realised for public and private Institutions.

Gianni Lobosco is architect, gepromoveerd in de landschaps-

architectuur en Research Fellow aan de UniversiteEt van Ferrara waar

hij een afstudeer-studio begeleidt. Ais projectcoordinator van het

Sealine Research Centre aan dezelfde universiteit en medeoprichter

van bet bureau LEAA in Reggio Emiiia, richten zijn academische en
professioneie activiteiten zich vooral op relatles, die ontstaan uit de

evoiutievan wereidwijdeen iokalefenomenen,tussen architectuur,

fandschapen infrastructuur. De resultaten van ditonderzoekzijn

gepresenteerd in wetenschappelijke artikeien, tentoonsteilingen, en

zijn te vinden in enkele gebouwde projecten of p!anningsstudies die
voor publieke en private instellingen zijn gerealiseerd.

William Mann is a director of Witherford Watson Mann Architects,
London, established in 2001. The firnrfs transformation of the
medieval Astley Castle won the 2013 RIBA Stirling Prize for its dis-
tinctive entwining of past and present. Whether 8t the architectura!

scale;, adapting found structures^ or at the urban scale, shaping

strategies for Londonjs edges, WWM makes the most of what is

already there, adding judidously to reinforce distinctiveness and
transform capacity. William has written for Archis, The Achitectural
Review 2nd CasabelSa; hisessay^ALatecomer Imagines the Cityjl

was published in the Sage Handbook of the 2fet Century City and
in Merkur.

William Mann is partner bij Witherford Watson Mann Architects
(London, opgericht in 2001). Voor de transformatie van het middel-
eeuwseAstley Castle kreeg het bureau in 2013 de RIBA Stirling prijs
voor de duideHjke verstrengeling van verleden en heden. Of het nu

gaat om de architectonische schaal, gericht op de aanpassing van

bestaande structuren, of om de stedelijke schaal, gericht op het

vormgeven van strategieen voor de randen van London, WWM maakt

gebruik van wat er al is, met doordachte toevoegingen om het sped-

fieke te versterken en kansen te kweken. Mann schreef eerder voor

Archis, The Architectural Review en CasabeHa; zijn essay 'A Latecomer

Imagines the City'werd gepubliceerd in het Sage Handbook of the
21st Century City en in Merkur.

Julie Marin is an engineer-architect (UGent, 2Q07) and has an
MSc in architecture and urban design (GSAPP Columbia University
New York, 2012). Her PhD^Circuiar Economy Transition in Flanders:
An Urban Landscape Design Contribution' (KU Leuven, 2019) re-
ceived the VDK prize for sustainable development. Marin practiced
at the City of Antwerp (2007-2009), Artesis Hogeschool Antwerp
(2009-2011) and Scape Landscape Architecture (2013) in New York
City and was Associate in Architecture at Columbia University's
Urban Design Program (2012). Developing process-oriented urban

design approaches of space as a metabolism^ Marines research

reinterprets the territory's resourcefulness as the basis for contex-

tualised circular economies.

Julie Marln is ingenieur-architect (UGent, 2007) en master of
science in architectuuren stedenbouw (GSAPP Columbia University
New York, 2012). Haar proefschrift 'Circulaire Economische Transitie
in Vlaanderen: An Urban Landscape Design Contribution' (KU Leuven,
2019) ontving de VDK-prijs voor duurzame ontwikkeling. Marin werkte
voor de Stad Antwerpen (2007-2009), aan de Artesls Hogeschool
Antwerpen (2009-2011) en voor Scape Landscape Architecture (2013)
[n New York City, en was Associate in Architecture aan Columbia

University's Urban Design Program (2012). Door de ontwikkeling
van procesgeorienteerde stedenbouwkundige benaderingen van de

rulmte als een metabollsme, herinterpreteert Marin's onderzoek

de vindingrijkheid van het territorium als basis voor een cSrculaire
economie in een specifieke context.

Frits Palmboom studied at Deift University of Technology^ worked as
an urban designer for the city of Rotterdam and founded the current
urban design studio Palmbout Urban Landscapes (1991). He was
responsible for the Uburg Master Plan (Amsterdam^ 1995) and the
Belvedere project in Maastricht. He was a frequent guest lecturer

and first professor at the Van Eesteren Chair (Delft University of
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Technology, 2013-2018). He published the books Doel en Vermaak in
het Konstruktivisme (1978), Rotterdam ¥erstedelijkt Landschap
(1987),, Drawing the Ground (2010), ijsselmeer^ a Spatial Persp'ective
(2017) and many artldes on urbanism and iandscape. His work has
been exhibited at various European universities (2003)^ at the Venice
Architecture Biennale (2004) and at Met Nieuwe Instituut (Rotter-
dam, 2019). He currently advises the municipality of Zaanstad on

urban intensification, gives master classes at various design schools,

and works on publications on urban design;, landscape, design and

drawing.

Frits Palmboom studeerde aan de TU Delft, werkte als stedenbouw-

kundige bij de gemeente Rotterdam en stond in 1991 aan de wieg van
bet huidige stedenbouwkundige ontwerpbureau Paimbout Urban
Landscapes. Hij was verantwoordelijk voor onder meer het masterplan

voor Uburg (Amsterdam, 1995) en het project Belvedere in Maastricht.
Hij vervulde vele internationaie gastdocentschappen en was de eerste

hoogleraar op de Van Eesteren Leerstoel (TU Delft, 2013-2018). Hij
publiceerdede boeken Doe/en Vermaakin het Konstruktivisme (1978),
Rotterdam Verstedellj'kt Landschap (1987), Drawing the Ground (2010)
en Usselmeer, a Spatial Perspective (2017), en vele artikelen over
stedenbouw en iandschap. Zijn werk werd geexposeerd op diverse

Europese unlversiteiten (2003), op de architectuurbiennale van
Venetie (2004) en In Met Nieuwe Instituut (Rotterdam, 2019). Momen-
teel adviseert hij de gemeente Zaanstad over stedelijke intensivering,
geeft masterclasses aan diverse ontwerpopleidingen, en werkt aan

publicaties over stedenbouw, landschap, ontwerpen en tekenen.

Sandra Parvu is an architect, a faculty member at the ENSA Paris-

Val de Seine, and a research fellow at the Laboratoire Architecture
Anthropologie (LAA-LAVUE CNRS). Her work focuses on large-scale
planning, housing policy and politics of landscape in France. On this
latter topic, her publications include 'Landscape as a Means of
Questioning the Temporal Frames of Urban Planning'1, in: Tiergarten^

Landscape of Transgression: This Obscure Object of Desire and
The Gestures of Drawing in Landscape Participatory Design^,
in: Landscape as Mediator, Landscape as Commons: International

Perspectives an Landscape Research.

Sandra Parvu is architect en faculteitslid van ENSA Paris-Val de Seine
en onderzoeker bij het Laboratoire Architecture Anthropoiogie
(LAA-LAVUE CNRS). Haar work richt zich op grootschaiige planning^
woonbeleid en landschapspolitiek in Frankrijk. Over dit laatste onder-
werp schreef ze onder meer de artikelen ^Landscape as a Means of

Questioning the Temporal Frames of Urban Planning', in: Tiergarten^

Landscape of Transgression: This Obscure Object of Desire en 'The
Gestures of Drawing in Landscape Participatory Design', in: Landscape

as Mediator, Landscape as Commons: International Perspectives on

Landscape Research.

Pieter Schengenga is landscape architect and director of H+N+S
Landscape Architects. His challenge is the full integration of utility
and beauty in one plan. That is why he combines his love for the Dutch
landscape with a special fascination for technology: the functioning
of the system. Schengenga works on a wide range of projects.

Regional design and vision development have his special interest.
Working according to the layered approach is a matter of course for
him, based on the idea that unique qualities always arise from a
specific interaction between subsurface, water and nature, networks

and land use. In these plans he always makes logical connections

between the past, the present and the future. He also has a lot of

experience in and interest in projects in the field of water and design.
Pieter Schengenga Is landschapsarchitect en directeur van H+N+S
Landschapsarchitecten. Zijn uitdaging is de volledige integratie
van nut en schoonheid in een plan. Daarom koppelt hij zijn liefde voor
het Nederlandse landschap aan een bijzondere fascinatie voor
techniek: de werking van het systeem. Schengenga werkt aan een

breed scaia van projecten. Regionaai ontwerp en visievorming hebben

zijn bljzondere belangstelling. Het werken volgens de lagenbenaderlng
is voor hem vanzelfsprekend, vanuit het idee dat unieke kwaliteiten
altijd ontstaan door een wisselwerking tussen ondergrond, water

en natuur, netwerken en landgebruik. In deze plannen legt hlj logische
verbindingen tussen het verieden, het heden en de toekomst. Ook

heeft hij veet ervaring in en belangsteliing voor projecten op het
gebied van water en ontwerp.

Holger Schurk graduated In 1997 in architecture from the University
of Stuttgart. He collaborated with Auer + Weber (Stuttgart), with
Nonolab (Rotterdam) and with NL-Architects (Amsterdam). Since
2001 he Is partner in dform, Zurich. He taught and lectured at the
ETH Zurich with Prof. Dr. Marc Angelil (2001-2004), was a lecturer
at the ETH Postgraduate Course Landscape, and was senior lecturer

at the Berne University of Applied Sciences (2005-2008). Since
he Is a senior lecturer at the Zurich University of Applied Sciences,

In 2018 he obtained a PhD from the Academy of Fine Arts Vienna,
with Prof. Dr. Angelika Schneil.

HoigerSchurk studeerde in 1997 af in de architectuur aan de Univer-
siteit van Stuttgart. HSj werkte samen met Auer + Weber (Stuttgart),
Monolab (Rotterdam) en NL-Archltects (Amsterdam). Sinds 2001 is hij
partner En dform, Zurich. Hij doceerde aan de ETH Zurich bij prof. dr.
Marc Angelll (2001-2004), was decent aan de ETH Postgraduate
Course Landscape, en was hoofddocent aan de Berne University of

Applied Sciences (2005-2008). Sinds 2008 is hlj hoofddocent aan de
Zurich University or Applied Sciences. In 2018 promoveerde hij aan de
Academie voor Schone Kunsten in Wenen, bij prof. dr. Angelika Schnell.

Heidi Svenningsen Kajits is an assistant professor at the University
of Copenhagen and currently a visiting fellow at Newcastle University
(funded by Independent Research Fund Denmark). Drawing on
emerging ethnographic-architectural methodology,, her practice-

based research concerns relationships between architects" practices

and processes, building norms and lived experiences. She has taught

extensively in architecture schools in Denmark, the UK and Sweden.

She has contributed with texts and drawings to: Mass Housing
of the Scandinavian Welfare States: Past Present and Future Per-

spectives (2020), Forming Welfare (2017) and Sketching, Drawing,
Scripting^ Modeling: Artlfscts of Designing and Their Knowledge
Practices (2017/2020).
Heidi Svenningsen Kajitaisuniversitairhoofddocentaan deUni-
versiteit van Kopenhagen en momenteel gastdocent aan de Newcastle

University (gefinancierd door het onafhankelijk onderzoeksfonds
Denemarken). Met gebruikmaking van de opkomende etnografisch-

architectonische methodologie, heeft haar praktijkgenchte onderzoek
betrekking op de relaties tussen de praktijken en processen van
architecten; bouwnormen; en geleefde ervaringen. Ze heeft iesgegeven

op architectuurschoien in Denemarken, Groot-Brittannie en Zweden.

2e heeft bijgedragen met teksten en tekeningen aan: Mass Housing
of the Scandinavian Welfare States: Past Present and Future Perspec-

tives (2020), Forming Welfare (2017) en Sketching, Drawing, Scripting,
Modeling: Artifacts of Designing and Their Knowledge Practices
(2017/2020).

Marc Treib is professor of architecture emeritus at the University
of California, Berkeley. He is a historian and critic of landscape and
architecture who has published widely on modern and historical
subjects in the United States/ Japan and Scandinavia. Recent books
include Landscapes of Modern Architecture: Wnght^ M/es, Neutra,

Aalto, Barragan (2017), /lustere Gardens: Thoughts on Landscape,
Restraint Ss. Attending (2018), The Landscapes of Georges
Descombes; Doing Almost Nothing (2019) and Thinking a Modern
Landscape Architecture, West and East: Christopher Tunnard,

Sutemi Horiguchl (2020).
Marc Treib is emeritus hoogleraar architectuur aan de University of
California, Berkeley. Hij is een historicus en crlticus van het landschap
en de architectuur; hij heeft veeivuldig gepubliceerd over moderne
en historische onderwerpen in de Verenigde Staten, Japan en

Scandinavlg. Recente boeken zijn onder andere Landscapes of

Modem Architecture: Wright, M/es/ Neutra, Aalto, Barragan (2017),
Austere Gardens: Thoughts on Landscape, Restraint & Attending (2018),
The Landscapes of Georges Descombes: Doing Almost Nothing (2019)
en Thinking a Modern Landscape Architecture^ West and East:

Christopher Tunnard, Suteml Horiguchi(2020).
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