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bron: Janne Lehtinen – Balloons II, 2009 
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secularisatie als natuurlijk proces van verandering
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de genereuze ruimte

verbindend concept
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tijd=ruimte

bron: webb chapel park pavilion, Cooper Joseph Studio (architects), Dallas, Texas, US, 2012
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de genereuze ruimte als verbindend concept
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bron: Garage Pavilion by Wirth Architects, Germany, 2015 

de genereuze ruimte als verbindend concept



bron: Little House Big Terrace by Takuro Yamamoto Architects, Tokyo, 2015



bron: Saigon House by A21 Studio (architects), Hochiminh city, Vietnam, 2015

de genereuze ruimte als verbindend concept



bron: Theaterbron by Philip Aguirre Y Otegui, Ndogpassi (Kameroun), 2013 
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de genereuze ruimte als verbindend concept



bron: Rainbow Chapel by A21 Studio (architects), Hochiminh city, Vietnam, 2014

de genereuze ruimte als verbindend concept
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everything you can imagine,

is real.

Pablo Picasso


