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IABR–2018+2020–THE MISSING LINK
Dubbeleditie in de delta van de lage landen vindt plaats in Rotterdam en
Brussel
De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam opent op 1 juni 2018 haar
achtste editie, het eerste deel van tweeluik IABR–2018+2020–THE MISSING
LINK, in één keer in twee steden: Rotterdam en Brussel.
De hoofdtentoonstelling in Rotterdam is tot en met 8 juli 2018 te zien in het
HAKA-gebouw, een rijksmonument in het Merwede-Vierhavengebied (M4H). In
partnerschap met Architecture Workroom Brussels is het World Trade Center
tot en met 30 september 2018 de locatie in Brussel.
IABR–2018+2020–THE MISSING LINK richt zich, vanuit het ontwerp, op de
vraag hoe de noodzakelijke opschaling en versnelling van de transitie naar een
weerbare toekomst gerealiseerd kan worden. In 2018 staat een werkbiennale in
het teken van onderzoek, uitwisseling, debat en brainstorming, in 2019 wordt
doorgewerkt en in 2020 worden de resultaten op tafel gelegd.
HAKA-gebouw hoofdlocatie IABR in 2018
De hoofdlocatie van de achtste IABR in Rotterdam is van 1 juni tot en met 8 juli 2018
het HAKA-gebouw, een rijksmonument in het Merwede-Vierhavengebied, beter
bekend als M4H. In deze periode organiseert de IABR in het HAKA-gebouw en het
omliggende M4H-gebied ook een uitgebreid programma, met onder meer debatten,
werksessies, lezingen, conferenties en rondleidingen. Stadslandbouwbedrijf Uit Je
Eigen Stad zal in het HAKAfé vijf weken lang voor lokaal geproduceerd eten en
drinken zorgen.
IABR–2018+2020: Eén programma, twee biennales
George Brugmans, directeur van de IABR, heeft de edities van 2018 en 2020
volledig in het teken gezet van de Sustainable Development Goals (SDGs) van de
Verenigde Naties en het Klimaatverdrag van Parijs. Van 2017 tot en met 2020 werkt
één curatorteam, bestaande uit de Nederlandse Rijksbouwmeester Floris Alkemade,
de Vlaams Bouwmeester Leo van Broeck en de Belgische architect Joachim
Declerck (Architecture Workroom Brussels), aan één doorlopend programma voor
twee biennales in twee landen. Het doel is om eerst in de eigen delta en vervolgens
wereldwijd denk-, initiatief- en ontwerpkracht te mobiliseren voor een proces van
ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke transformaties die het realiseren van de
SDGs mogelijk moeten helpen maken.
THE MISSING LINK
Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten we eerst en vooral ons gedrag
veranderen. Want onze destructieve manier van leven gaat ten koste van onze
planeet. We wonen ons huis, de aarde, uit. We moeten dus ruimte maken én ruimte

delen. Maar hoe doen we dat en waarom gaat dit zo moeizaam? Wat is de ‘missing
link’ en hoe doorbreken we de huidige patstelling? Dit zijn vragen die iedereen
aangaan en die in IABR–2018+2020–THE MISSING LINK nader onderzocht gaan
worden. Om te beginnen in onze eigen delta.
Delta Atelier
Tijdens de editie van 2018 start een werkproces waarin ruim veertig Nederlandse en
Belgische praktijken, waaronder de IABR–Ateliers, drie jaar lang samen stappen
gaan zetten richting een ontwerppraktijk die veel beter de brug kan slaan naar het
metterdaad realiseren van onze doelen. Nederland en Vlaanderen maken samen
deel uit van hetzelfde unieke ruimtelijk systeem in de delta van Rijn, Maas en
Schelde, een dicht verstedelijkt gebied dat een belangrijke rol speelt in de
wereldeconomie. De omwentelingen en transities waar we nu en in de komende
decennia voor staan, zullen zich hier op een eigen, bijzondere manier manifesteren
en dus ook om specifieke ruimtelijke strategieën vragen. Daarom hebben IABR en
Architecture Workroom Brussels samen met de bouwmeesters in Nederland en
Vlaanderen het Delta Atelier opgezet. Om concreet handelingsperspectief te
ontwikkelen dat onze delta opnieuw positioneert in de aanpak van de
klimaatopgaven in Nederland en België én als laboratorium voor andere delta’s in de
wereld.
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