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WIE WE ZIJN
SPACE is een kunstenaarscollectief uit 
Boedapest en Amsterdam. SPACE maakt 
documentair theater, interactieve games, 
theatrale rondleidingen en installaties in de 
openbare ruimte. De projecten balanceren op 
de grens van fictie en werkelijkheid, waarbij 
we vertrekken vanuit de politiek van het 
persoonlijke. Wij stellen telkens opnieuw de 
vraag: ‘Wat als ons dit zou overkomen, wat 
zouden wij in die situatie doen?’ 

Klik hier voor de website van SPACE

“SPACE does not ‘rub it in’, the artists don’t make political demagoguery worse 
by going into theatre demagoguery, they have a vision of the world and they are 
looking forward to our opinion, they do not patronize us, they take us as equal 
partners, as adults, they go with us in dialogue, they encourage us to 
self-reflection and self-irony, so we come to a state where we can laugh about 
ourselves and think about who we are and what kind of a world we live in.”

- Tamás Koltai, in Élet és irodalom (HU) over SPACE

https://www.spaceexplorers.nl/


WAT WE DOEN
We hebben naam gemaakt in het theater, maar presenteren ons werk de laatste 
jaren ook binnen andere contexten, bijvoorbeeld i.s.m. de wetenschappelijke en 
de sociale sector. We geloven dat kunst de dominante politieke en historische 
narratieven kan bevragen en de dialoog faciliteert over de meest moeilijke 
vraagstukken, tussen mensen die weinig vertrouwen naar elkaar hebben. Ook 
buiten de kunstpodia blijven we kunst maken. In onze zoektocht naar 
engagement verbinden we verschillende werelden en denkbeelden met elkaar. 
We leggen maatschappelijke thema’s onder een vergrootglas en maken ze 
invoelbaar met onze toegankelijke en ervaringsgerichte benadering. Bekijk via 
onderstaande links onze projecten:

> PERFORMANCES: IMMERSIVE STORYTELLING GAMES

> AUDIOWERK & INSTALLATIES
 
> STORYTELLING IN SCIENCE
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“Nothing about us without us. We behoeven verhalen 
over wat ons bindt. In een tijd waarin 
maatschappelijke problemen en sociale 
tegenstellingen steeds complexer en heviger lijken te 
worden, bieden de radicale verbeeldingskracht, de 
persoonlijke verbindingskracht en de (non-) fictieve 
veranderkracht van Petra Ardai (en haar SPACE) hoop 
voor ons allemaal. “ 

- Dr. Tara Fiorito (universitair docent sociologie Vrije Universiteit 
Amsterdam)



PROJECTEN
PERFORMANCES: IMMERSIVE STORYTELLING GAMES

> Rehearsing the Revolution 

> Digest the Future

> SOS Earth - 99% Weerbaar

> The Cloud

> The Place Where We Belong

De projecten van SPACE zijn immersive storytelling 
ervaringen in diverse media. Ze zijn altijd 
cultuur-specifiek en de deelnemers of toeschouwers 
zijn de hoofdrolspelers.

‘Het publiek komt in de vrijplaats van de verbeelding los 
van vastgeroest denken, en zo opnieuw kan kijken naar 
de uitdagingen waar we als mensheid voor staan. Het 
theater is een ruimte waar je kunt experimenteren met 
de werkelijkheid, waar je de mogelijkheid krijgt je in te 
leven in de ander en waar je je dingen voor kunt stellen 
die je je anders niet durft voor te stellen. Theater is niet 
alleen een safe space, maar ook een brave space: een 
plek waar je jezelf letterlijk op het spel kan zetten.’



Rehearsing the Revolution 

De revolutie begint in de verbeelding, niet op de barricaden!

Rehearsing the Revolution laat ons zien hoe verhalen de 

wereld maken, wat onze mogelijkheden en 

verantwoordelijkheden zijn in relatie tot de verhalen om ons 

heen. 

In hoeverre vertellen wij ons eigen verhaal of laten wij onze 

gedachten overheersen door de dominante narratieven?

 

Rehearsing the Revolution is een collaboratief storytelling 

game, waarin we de werkelijkheid vanuit verschillende 

perspectieven en waarheden kunnen ervaren en ontdekken 

wat ons bindt. Tijdens het spel oefenen we ons in het 

verbeelden van een radicale verandering, een revolutie.

Klik hier voor de website van Rehearsing the Revolution
Fotografie: Ofner Gergely

http://www.rehearsingtherevolution.org


Het Rehearsing the Revolution spel is een immersieve en 

activistische kunstervaring waarin theater, spoken word, 

experience-design en beeldende kunst samenkomen.

In Rehearsing the Revolution luisteren we naar de stem van de 

ander, naar mensen maar ook naar andere vormen van leven 

zoals de dieren en landschappen om ons heen. We ontwikkelen 

een nieuwe manier van dialoog voeren die ons helpt om in 

termen van verbondenheid te durven denken. 

We willen conflicten niet langer uit de weg gaan, maar ze via de 

verbeelding aangaan.Vanuit het besef dat de verhalen die we nu 

creëren straks de werkelijkheid van onze achter)(klein)kinderen 

zullen bepalen, willen we verantwoordelijkheid nemen voor de 

toekomst.



“Stories surround us like air; we breathe them in, we breathe 
them out. The art of being fully conscious in personal life means 
seeing the stories and becoming their teller, rather than letting 
them be the unseen forces that tell you what to do.”

 - Rebecca Solnit, Call Them by Their True Names



Spelopzet: 
1. Herinneringen: fictie in de werkelijkheid     
2. Mythe: werkelijkheid ontdekken in de fictie      
3. Reflectie: wat laat het verhaal ons zien?



tok tok tok
tok tok
de mens is een vogelpest
de mens is een overstroming
de mens is een orkaan
waarom is er geen erkenning
voor de zee, zal het altijd
verborgen blijven
eb en vloed een vleugje diepte
niks en niemand is zelfvoorzienend
niks en niemand
hier is het te laat voor besluitvorming
te vroeg voor communicatie
blind blijven voor de beelden
die leerzaam zijn
het verleden gaat zich herhalen
het verleden is als een barst
in de spiegel van een onzichtbare
toekomst
Jörgen Unom Gario
RTR  Rotterdam



illustratie: Stella de Kort

“ Ik heb door de workshop geleerd dat mensen die eerst 
bevooroordeeld zijn, je uiteindelijk aangenaam kunnen 
verrassen. Het leert je op een andere manier naar vriend en 
vijand te kijken en te oordelen vanuit verschillende 
perspectieven.”  
- Sulami Helmy deelnemer RTR Rotterdam

“I didn’t know this memory was so important 
to me” - Celia Wung RTR Cyprus

I liked imagining the most important thing for a falcon – the 
hunt – and not letting that go. It felt empowering to take such 
a strong stand. I also really enjoyed the spoken word 
intermezzos by Jörgen, these reflections/summaries helped me 
to get into the story and relate more to it. - Marlou van der Cruijsen 
deelnemer RTR Narratopia
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Rehearsing the Revolution op het Buffer Fringe Festival op Cyprus (Nicosia - Bufferzone)



Rehearsing the Revolution in de media:

Artikel Friso Wiersum van het ECF:
https://culturalfoundation.eu/stories/cosround2-re
hearsing-the-revolution/

Turkish Cypriot press, interview met Petra en 
Gurgenc Korkmazel (thinking partner) door Murat 
Obenler:https://www.yeniduzen.com/rehearsing-th
e-revolution-145250h.htm
 
Cyprus Mail: 
https://cyprus-mail.com/2021/09/17/buffer-fringe
-aims-to-help-art-resist/
 
Phileleftheros Krant in Griekenland:
https://www.philenews.com/politismos/kypros/art
icle/1302759/-meta-topisi-ga-to-festibal-buffer-fri
nge-ton-oktobrio
 

https://culturalfoundation.eu/stories/cosround2-rehearsing-the-revolution/
https://culturalfoundation.eu/stories/cosround2-rehearsing-the-revolution/
https://www.yeniduzen.com/rehearsing-the-revolution-145250h.htm
https://www.yeniduzen.com/rehearsing-the-revolution-145250h.htm
https://cyprus-mail.com/2021/09/17/buffer-fringe-aims-to-help-art-resist/
https://cyprus-mail.com/2021/09/17/buffer-fringe-aims-to-help-art-resist/
https://www.philenews.com/politismos/kypros/article/1302759/-meta-topisi-ga-to-festibal-buffer-fringe-ton-oktobrio
https://www.philenews.com/politismos/kypros/article/1302759/-meta-topisi-ga-to-festibal-buffer-fringe-ton-oktobrio
https://www.philenews.com/politismos/kypros/article/1302759/-meta-topisi-ga-to-festibal-buffer-fringe-ton-oktobrio


Digest the Future
IF WE CAN SEE THE FUTURE WE WANT WE CAN SHAPE IT TOO

Digest the Future is een fictieve herdenking van de Total Reset. In een 

reeks theatrale diner gesprekken kijken we vanuit de toekomst terug naar 

het moment waarop de mensheid erin slaagde het tij te keren. Door 

middel van een what-if scenario stellen we ons voor hoe het ons gelukt is 

het leven te redden op de planeet die op de rand van de afgrond stond. 

Wat hebben we moeten opgeven en veranderen?  Tijdens het diner 

bouwen de uitgenodigde experts en het publiek een wereld door samen te 

fabuleren. Met immersieve storytelling roepen we mogelijke toekomsten 

op, denkbeeldige werelden waarin we kunnen experimenteren met de 

meest wilde en ongehoorde ideeën zonder desastreuze gevolgen. Door 

wetenschappers, ervaringsdeskundigen en kunstenaars met elkaar te 

verbinden, creëren we ruimte voor synergie. In deze ruimte van vrij denken 

en voelen, kunnen we geconditioneerde en ingesleten denkpatronen 

loslaten en ons openstellen voor nieuwe mogelijkheden. De storytelling 

van Digest the Future filtert de overvloed aan informatie en leidt ons terug 

naar wat echt belangrijk is, naar tijdloze waarden, naar het gevoel dat we 

samen de uitdagingen van de toekomst aankunnen.

.
Klik hier voor de website van Digest the Future

“Onze grootste verrijking en mooiste inzicht was 
het besef dat we niet alleen stonden als 
mensheid. Dat we in deze tijd nooit meer alleen 
hoeven te zijn.“ - Publiek Digest the Future

http://www.digestthefuture.com


Photography Bruno Freitas de Oliviera



Wij moesten vooruit. Goede producten leveren, 
naar een circulaire economie. Wij moesten door! 
Onafhankelijk worden van de chemische 
industrie. Wij waren positief! Jaco Rodenburg, 
boer uit Lelystad

Voor de Totale Reset dachten mensen: Dit is van 
mij! Mijn hoofd explodeert bijna als ik daarover 
nadenk. Alles is nu van iedereen en dat is zo 
normaal!  Janneke Stegeman, Theologe

“Na de Totale Reset leerden we pas dat we grassen 
konden gebruiken om wegen te maken. Kun je je 
gewoon niet voorstellen dat ze dat niet wisten.” 

- Sven Jense, Founder Climate Cleanup, 
Drawdown Europe en Fossil Vrij Amsterdam

Fotografie: Áron Süveg



Het theater is het ruimteschip en de duur van de 

voorstelling beslaat 9 maanden, de tijd die nodig is om 

naar Mars te reizen. Elf mensen, die in het echte leven 

hun thuisland moesten ontvluchten en nu in Nederland 

wonen, reflecteren op angst en veerkracht in een 

bijzonder  caleidoscoop van persoonlijke ervaringen.

Klik hier voor de video van the Council van SOS Earth - 99% Resilient

Klik hier voor de trailer van SOS Earth - 99% Weerbaar (NL)

"Het streven om via een gezamenlijk verhaal tot 
nieuwe inzichten te komen die vervolgens in de 
realiteit van pas blijken te komen, is werkelijk 
opmerkelijk"

- Sander Janssens in Theaterkrant.nl

SOS Earth - 99% Weerbaar
WAT ALS WE DE PLANEET AARDE MOETEN VERLATEN

SOS EARTH - 99% resilient by SPACE reflecteert op de angsten 

rond populisme en migratie aan de hand van een 

what-if-scenario. De aarde wordt onbewoonbaar en de 

menselijke bevolking moet uitwijken naar Mars: operatie 2e 

chance. SPACE en het publiek moeten de eerste modelkolonie 

op de rode planeet opzetten. Ze worden gesteund door elf 

weerbare  experts met een (echte) vluchtelingenachtergrond.

https://www.youtube.com/watch?v=jgqlv_VLZtg
https://www.youtube.com/watch?v=jgqlv_VLZtg
https://www.youtube.com/watch?v=jg9q2xOgQ6Y




The Cloud
HISTORICAL MUSEUM VAN HET HEDEN

SPACE ontvangt het publiek in het historisch museum van het Nu. 

We zijn vijftig jaar na de grote verandering, die ons voor de ondergang 

behoedde. De geschiedenis is inmiddels vergeten en we zijn zo gewend 

geraakt aan ons goede en harmonieuze leven dat we het nauwelijks meer 

kunnen waarderen. 

The Cloud is een rondleiding in het wassenbeeldenmuseum van de 

toekomst.Het publiek wandelt rond in de openbare ruimte en bekijkt het 

alledaagse leven als in een historisch openluchtmuseum. Kan het 

museum voorkomen dat we afstevenen op een nieuwe catastrofe? 

Kunnen we leren van de geschiedenis?

Klik hier voor de trailer van The Cloud

“A stunning and disrupting evening.”
- Hans-Christoph Zimmerman in General-Anzeige (D)

https://www.youtube.com/watch?v=VfJzsL8Kqdc


"Yet, one is touched by the performance because it 
presents the reality with an alienating  view at the 
future, outside of the protected environment of the 
theatre.”
 
- Klaus M. Schmidt over The Cloud in West-Deutsche Zeitung (D)



"Chapeau voor de kunstenaar die een groep onbekenden weet 
te verleiden tot deelname aan een slotceremonie waarbij een 
watermeloen als heilig brood fungeert en bijna iedereen in de 
kring een devote wens doet."

- Mirjam van der Linden over The Cloud in De Volkskrant



The Place Where We Belong
EEN VRIJWILLIGE INBURGERINGSCURSUS

The Place Where We Belong is een multimediale performance in 

de openbare ruimte. Het is een vrijwillige inburgeringscursus en 

onderzoekt het gevoel  en de notie van thuis/Heimat. Het 

publiek luistert de straten en de binnenwereld van een migrante 

af.  Ze kijken naar de wereld vanuit vogelperspectief, vanuit een 

veilige positie. Tevens zien ze ook live videobeelden van hoe 

voorbijgangers met een migrant op straat omgaan. Het publiek 

ervaart de werkelijkheid vanuit twee perspectieven tegelijk. De 

voorstelling maakt de complexe problematiek van migratie en 

culturele identiteit persoonlijk en tastbaar.

Klik hier voor de trailer van The Place Where We Belong

https://vimeo.com/16920195


“Het komt zelden voor dat 
kracht en kwetsbaarheid 
perfect samengaan. Dat 
een idee krachtig wordt 
gepresenteerd en toch 
bescheiden blijft en zo 
ruimte laat voor de 
privé-gedachten van 
mensen. SPACE slaagt er 
met opmerkelijke 
regelmaat in om dit voor 
elkaar te krijgen.”

- Mirjam van de Linden in
 De Volkskrant 



PROJECTEN
AUDIOWERK & INSTALLATIES

>NPO, Radiodoc2,podcast: De Grens 

> Homo Sentient AI

> Living Heritage apps

> STATS, your daily portion of truth 



Radiodocumentaire De Grens 
HERDENKING VAN DE PAN-EUROPESE PICKNICK

Dertig jaar geleden kozen de Hongaren voor vrijheid. De Pan-Europese Picknick 
werd veel meer dan een gezellige picknick. Het bleek een creatieve chaos te 
zijn die verandering mogelijk maakte. Met de toelating van de Oost-Duitse 
doorbraak, maakte Hongarije de eerste barst in het IJzeren Gordijn.

De Pan-Europese Picknick opende de weg naar een verenigd Europa. Hoe zit 
het met de idealen van een verenigd Europa 30 jaar later? Kunnen de dromen 
nog worden gereanimeerd of is Europa een museum van ouderwetse ideeën 
geworden? Waar ligt  de morele verantwoordelijkheid van Europe? Hoe komen 
we uit de impasse?

Klik hier om te luisteren naar de Radiodocumentaire: De Grens

https://www.2doc.nl/documentaires/series/radio-doc/2019/De-grens.html


Homo Sentient AI
HOORSPEL VOOR ROBOT LIEFDE

Homo Sentient AI is een hoorspelsprookje over de 

evolutie. We horen de stem van het 

moederalgoritme, de perfecte synthese van mens 

en machine. Het heeft geen ego, geen vaste 

identiteit en geen fysieke vorm. Het 'is' 

eenvoudigweg. Het is de stem van ons synthetisch 

en organisch bewustzijn. Door ernaar te luisteren, 

leren we meer over onszelf, onze geschiedenis en 

onze toekomst. Wij worden bewust van over 

onszelf, als een permanent verander proces Wat 

gebeurt er als het synthetische en het organische 

zich verenigen? Hoe ontstaat er een nieuw 

evenwicht?

Klik hier om te luisteren naar Homo Sentient AI (ENG/NL)

https://www.youtube.com/watch?v=DQaHiHGdGr4


Living Heritage Walks
MULTIMEDIA APPS

Remember The Good Times is een 

site-specifiek audiovisueel project dat 

plaatsvindt in een industrieel monument, 

een straat, een buurt, of een locatie die de 

herinnering bevat aan een vergeten 

gemeenschap. Remember The Good Times 

is gemaakt voor Staalfabriek Csepel in 

Budapest (2012), NDSM scheepswerf in 

Amsterdam (2015), Hembrug terrein,  

voormalige militaire fabriek in Zaandam 

(2014) en voor gemeenschappen in 

Purmerend, Katendrecht en West 

Terschelling.

Klik hier voor de teaser van 
Private Katendrecht in Rotterdam

Klik hier voor de teaser van
Private Terschelling

https://www.youtube.com/watch?v=RZUWFjQUYHo
https://www.youtube.com/watch?v=RZUWFjQUYHo
https://www.youtube.com/watch?v=10m_hNQ23I4
https://www.youtube.com/watch?v=10m_hNQ23I4


"Industrieel erfgoed moet voortleven in onze herinnering, dat 
is de indrukwekkende betekenis die we kunnen toekennen 
aan de NDSM-Werf. Dit eerbetoon aan het verleden is mooi en 
ontroerend."

- Kester Freeriks in de Theaterkrant 



STATS,your daily portion of truth
time based statistieken in de openbare ruimte

Voorbijgangers kunnen time-based statistieken zien van de 
locatie waar de installatie wordt gepresenteerd. Door deze 
statistieken, actuele en historische informatie, krijgen ze een 
real-time gevoel van de stad of buurt en gaan ze een dialoog 
aan over hun leven. STATS is ontwikkeld in opdracht van de 
Rotterdamse Schouwburg in het kader van Imagine 2020. Hoe 
kun je burgers actief betrekken bij een politieke dialoog over 
hun leven in de stad?

STATS werd gepresenteerd in Rotterdam, op verschillende 

locaties in Amsterdam en in Budapest.

.

Klik hier voor de trailer van STATS

Klik hier voor de website van STATS: Amsterdam
Klik hier voor de website van STATS: Rotterdam
Klik hier voor de website van STATS: DASC, Hungary

"Het documentaire theater van STATS is zonder twijfel fascinerend. De pure 
getallen van hoeveel mensen drinken, eten, uitgeven aan sociale media, 
transpireren, prostituees bezoeken of prostituee zijn, verzekeringen oplichten, 
zich uitleven op Facebook of datingsites bezoeken is duizelingwekkend: soms 
lopen de getallen op tot miljarden en ze blijven maar doordraaien. Deze 'real time 
statistics' hebben een weldadig effect op het publiek: je beseft dat je als individu 
deel uitmaakt van deze verbazingwekkende machinerie die mensheid heet."

 - Kester Freeriks in de Theaterkrant

https://www.youtube.com/watch?v=gHctdZNCNj4
http://tgspace.bllly.nl/amsterdam/en/
http://tgspace.bllly.nl/rotterdam/en/
http://tgspace.bllly.nl/budapest/




STORYTELLING IN SCIENCE
SPACE is gespecialiseerd in human centered social design, het 

creëren van inclusieve toekomstscenario's, en het overbruggen van 

de kenniskloof. Onze missie is om de kennisbubbels van de kunsten, 

de wetenschap en de diverse groepen van het grote publiek te 

doorbreken. 

SPACE betrekt de deelnemers als co-auteurs bij het opbouwen van 

een wereld rond de vraag: 'Wie heeft zeggenschap over de 

toekomst?’

Omdat onze basis in de kunsten ligt, zijn we minder resultaatgericht 

waardoor we een proces kunnen aangaan. We kunnen vrij vragen 

stellen en de verbeelding gebruiken. De werkelijkheid uit 

verschillende perspectieven bekijken, wat de wetenschap ten goede 

komt.

> OEduverse

> AI & Nursing

> Living Lab Amsterdam crisisscenario’s

> Plurality University Network & Narratopia



OEduverse
 .
Het Oeduverse project is het initiatief van een consortium 

van de Universiteit van Siegen, SciLink, Leibniz Information 

Centre for Science and Technology, het Trinity College 

Dublin, SPACE, Eurodoc en de Marie Curie Alumni 

Association. 

Om aan de eisen binnen de academische wereld te kunnen 

blijven voldoen en tegelijkertijd een optimale 

onderzoeksomgeving voor zichzelf en anderen te scheppen, 

wordt er veel gevraagd van de hedendaagse onderzoeker. 

OEduverse biedt Europese PhD studenten interdisciplinaire 

vaardigheden die hun specialisatie overstijgen. Deze 

vaardigheden kunnen zij gebruiken om zich weerbaarder op 

te stellen, zowel binnen als buiten academia.  

Het project bestaat uit drie modules:

Klik hier voor meer informatie over OEduverse

https://oeduverse.eu


Own Your Story
Defining & Designing your Optimal Research Environment and Career

Deze on- en offline workshop ontwikkelde SPACE voor het Oeduverse project. 

Samen met Open Science en Mental Health  vormde deze workshop de derde 

module gericht op communicatie en storytelling. 

Deze module wetenschapscommunicatie van Oeduverse gaat in op het 

eigenaarschap van het academisch verhaal. Het nodigt beginnende 

onderzoekers uit om in contact te komen met hun drijfveren en daagt hen uit 

om hun authentieke 'onderzoeksverhaal' te articuleren. De module stelt 

onderzoekers in staat te denken als ontwerpers, zich te engageren in het 

proces, hun behoeften te identificeren en te verwoorden, zich hun optimale 

academische scenario's voor te stellen en te leren hun ideeën te 

communiceren naar een divers publiek. De overkoepelende vraag van de 

cursus is: Hoe blijf je de baas over je onderzoeksverhaal en voorkom je dat 

verwachtingen, stress, anderen of angst je inhalen en jouw verhaal vertellen in 

plaats van jijzelf?

Aan het eind van de workshop hebben de deelnemers een praktische roadmap 

ontwikkelt om veranderingen in gang te zetten.

Deze workshop wordt on- en offline aangeboden via onder anderen SciLink. 



AI & Nursing
HERDEFINIËRING VAN VERPLEEGKUNDIGE VAARDIGHEDEN AI EN 
ROBOTISERING IN DE GEZONDHEIDSZORG

In snel veranderende gezondheidszorgsystemen winnen digitalisering, e-health 

en robotisering aan invloed. Door het bestaande wereldwijde tekort aan 

verpleegkundigen in Europa, dat al voor de pandemieën een alarmerende 

toestand bereikte, zal de vraag naar gezondheidszorg en dus naar 

verpleegkundigen blijven toenemen, terwijl het aanbod van beschikbare 

verpleegkundigen naar verwachting zal afnemen. Dit tekort aan zal uiteindelijk 

een rem zetten op de hervorming en innovatie van de gezondheidszorg en 

bijdragen tot de escalatie van de kosten. ICT, AI en robotisering zijn een manier 

om zorgverleners te ondersteunen, de interprofessionele samenwerking te 

verbeteren en de veiligheid van patiënten te vergroten. De introductie van ICT, 

robotisering en andere technologieën in de verpleegzorg zal een ontwrichtende 

verandering teweegbrengen in de verstrekking van gezondheids- en 

verpleegzorg.

Het Nursing AI project analyseert en voorspelt de soorten vaardigheden en 

competenties die nodig zijn voor professionals in de gezondheidszorg, met 

name verpleegkundigen. Nursing AI is een internationaal onderzoeks- en 

ontwerp project waarin SPACE een interventie en een immersieve collaborative 

storytelling workshop creëerde over de toekomst van de verpleging en het 

gebruik van autonome systemen. De workshop zal later worden ontwikkeld tot 

een format dat zal worden gebruikt als extra curriculum in de medische 

opleiding van verpleegkundigen in Hongarije, Duitsland en Nederland.

Klik hier voor meer informatie over AI Nursing

https://projects.tib.eu/nursingai/about/


Living Lab Amsterdam 
Crisisscenario’s 

Het project Amsterdam Living Lab- Citizen Resilience richtte zich 

op het beter begrijpen en waar mogelijk verbeteren van 

crisiscommunicatie en -management in de gemeente Amsterdam 

en de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. In het bijzonder 

heeft het Living Lab gekeken naar vormen van netwerk- 

samenwerking, informatiestromen en -bronnen van onderop en in 

hoeverre burgerparticipatie kan worden benut tijdens crises. Als 

de sociale netwerken goed worden benut, kan de stad uiteindelijk 

weerbaarder omgaan met crisissituaties. 

Het Living Lab was een al doende leren onderzoek naar het 

versterken van de samenwerking tussen burgers en de traditionele 

crisisteams (ambulance, politie, brandweer en de gemeenten) in 

een crisissituatie, onder leiding van dr. ir. F.K. Boersma- Associate 

Professor en Research Manager bij de afdeling Organisatie- 

wetenschappen VU. In opdracht van de werkgroep 

Maatschappelijke Veerkracht van de VU is SPACE gevraagd een 

immersief crisisscenario te ontwerpen dat de situatie buiten het 

officiële protocol om modelleert. Als je je kunt voorbereiden op een 

ramp, is het geen ramp. Hoe train je om voorbereid te zijn op het 

onbekende? Hoe optimaliseer je de samenwerking met burgers 

door gebruik te maken van ongeziene kennis en potenties?



Plurality University Network & Narratopia

Het Plurality University Network (U+) is een wereldwijde, open 

organisatie die kunstenaars, ontwerpers, utopisten en activisten met 

elkaar verbindt die de kracht van de verbeelding gebruiken om 

alternatieve toekomsten mogelijk te maken. SPACE/ Petra Ardai is een 

van de oprichters  van het Plurality University Network.  

Onze hypothese is dat de mensheid alleen in staat zal zijn om haar 

eigen toekomst in handen te nemen door de kracht van de verbeelding 

in te zetten. Niet om één groot verhaal voor de toekomst te schrijven, 

maar eerder om de creatie en het delen van meerdere verhalen en 

andere imaginaire producties mogelijk te maken, vanuit elk punt in 

onze multipolaire wereld. Wij geloven dat het gedeelde vermogen om 

verhalen te regenereren de voorwaarde is voor het ontstaan van 

nieuwe alternatieven voor actie en nieuwe gemeenschappelijke paden 

voor toekomstige transities. 

Klik hier voor de website van Plurality University Network

Narratopia
Binnen het Plurality University Network werken we op dit moment aan het project: Narratopia. 

Narratopia is een collaboratief en open project dat op wereldwijde schaal een collectieve reactie 

organiseert op de oproep voor nieuwe verhalen. 

Voor dit project zal SPACE bijdragen aan de collectieve bibliotheek van transformatieve verhalen. En 

verhalen delen van gedekoloniseerde toekomsten, heden en verleden van lokale gemeenschappen en 

hun verbinding met de Planeet.

We delen ons werk  met drie groepen en hun verbonden partners: De Atlas door het delen van de 

verhalen van Rehearsing the Revolution gecreëerd door de gemeenschappen waar we mee werken. 

Binnen Agore zullen we onze verslagen van onze online publieke evenementen bespreken; met 

onderwerpen als: Private Sufficiency and Public Luxury, Assumptions versus dialogue, Rehearsing the 

Revolution/ Theatre/ Art as safe space for experiment and (re)learning en Culture of Solidarity/ 

Roadmap to a new European narrative. En voor het Lab delen we onze ervaringen en reflecteren we 

op nieuwe vormen van gesprekken die (onbewuste) vooroordelen aanpakken en de methodologie 

van de Common Ground Dialogues bespreken met het Narratopia / Plurality University netwerk.

Klik hier voor de website van Narratopia 

“I think pretending and rehearsing can help us open up 
to other possibilities and stories that we cannot 
imagine otherwise. The exercise of imagining a world 
without humans makes this option somewhat more 
tangible in our minds. Facing these fears could allow us 
to imagine possible futures that we otherwise would 
like to avoid.” - Deelnemer RTR Online Narratopia

https://www.plurality-university.org
https://www.plurality-university.org/projects/narratopias


TEAM SPACE

Petra Ardai - Theaterregisseur, 

scenarioschrijver en performer. 

Al vele jaren werkt ze met 

immersieve ervaringen die grote 

maatschappelijke vraagstukken 

voelbaar en toegankelijk maken. 

Petra ontwikkelt en bewaakt het 

totaalconcept van RTR, 

ontwerpt de performatieve en 

interactieve strategieën van de 

fictieve revoluties en lokale 

toekomstscenario's. Ze vertaalt 

de dilemma's van de 

gemeenschap naar online en 

offline ervaringen. 

spaceexplorers.nl 

https://www.linkedin.com/in/p

etra-ardai-7846284/

Jörgen Unom Gario - Performer, 

spoken word artiest, 

workshopleider en onderzoeker 

van het koloniale verleden, 

post-racisme en dekolonisatie. 

Hij is mede-ontwikkelaar van het 

concept en neemt deel aan het 

ontwerp en de moderatie van de 

offline en online evenementen. 

Jörgen kan de politieke, historische 

en duurzaamheidsverhalen 

samenbrengen in poëzie.

unomjg.wordpress.com

Esther Verhamme - Creatieve 

hands-on communicatiestrateeg 

en user experience designer met 

passie voor on-offline storytelling 

projecten waarbij human centered 

design, gamification en 

technologie centraal staan.

linkedin.com/in/estherverhamme/

Ilana Sandelowsky - Zakelijk 

manager van SPACE. Producent 

van de projecten en zorgt voor de 

fondsenwerving en het contact 

met de fondsen. 

Zij coördineert alle zakelijke 

aspecten van het project. 

Ilana heeft ruime ervaring met het 

managen en produceren van grote 

projecten en (culturele) 

evenementen.

Klik hier voor de website van SPACE

Judit Böröcz - Freelance manager, 

onderzoeker, co-creator in theater 

en beeldende kunst projecten.

Judit faciliteert de werking van een 

veilige ruimte voor de verbeelding 

in Oost-Europa. Ze is coauteur en 

producent van SPACE en 

consortiumlid van het Culture of 

Solidarity team.

https://www.linkedin.com/in/judi

t-b%C3%B6r%C3%B6cz-22175035/

http://spaceexplorers.nl/en/
http://unomjg.wordpress.com
http://linkedin.com/in/estherverhamme/
https://www.spaceexplorers.nl


PARTNERS & FONDSEN


