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Berlin Transfer: Learning from the
Global South
Looking at today’s growing and ever-changing cities across the globe, a clear
definition of what constitutes the urban realm is losing ground. The more
we try to identify the determinants of contemporary urban production, the
more we realise that prevalent references are outdated. Which protocols,
instruments and design schemes produce our everyday urban environments?
Where do they come from and how do they proliferate? Contemporary
architecture and urban design discourse are still predominantly determined
by Euro-American theory and practice, but if we want to understand the
forces that produce and organise our livelihoods in the present and in the
future, we must look at the places where major urban transformations
currently take place. The claim that we have to learn from the urbanisation
processes of the Global South is also urging us towards a general rethinking
of urban knowledge production and requires that urban development
be perceived dialectically – through the lens of globalised, generic models
as well as through alternative modes that adapt to the specificities of local
contexts.
Berlin Transfer, a studio set up within the context of the TU Berlin’s
Architecture Design Innovation Program (ADIP), investigates what can hap
pen if ideas are translocated from one specific context in the Global South
to the West. To what extent can proven resilient and successful urban pro
grammes and typologies be applied to other location-specific conditions?
Which findings can be adapted to the cultural, economic and social specifici
ties of a given locality? Where are the potentials for scaling and multiplication
of best practices beyond political and economic boundaries?
To mediate between the generic and the local, we need to evoke
more sensitised ways of looking at our different perceptions of the now.
What is more, we need to develop strategies and instruments that can
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‘Berlin Transfer’: Leren van het
Mondiale Zuiden
Als we kijken naar de alsmaar groeiende en al
door veranderende steden van de wereld, dan
moeten we vaststellen dat de eenduidige defini
tie van het stedelijk domein terrein aan het ver
liezen is. Hoe meer we proberen te identificeren
wat de bepalende factoren van de hedendaagse
stedelijke productie zijn, hoe meer we ons reali
seren dat gangbare referenties achterhaald zijn.
Welke protocollen, instrumenten en ontwerps
chema’s produceren onze dagelijkse stedelijke
omgeving? Waar komen zij vandaan, en hoe ver
menigvuldigen zij zich? Het eigentijdse architect
onische en stedenbouwkundige discours wordt
nog steeds voornamelijk bepaald door de
Euro-Amerikaanse theorie en praktijk, maar als
we de krachten willen begrijpen die onze leef
omstandigheden – nu en in de toekomst – pro
duceren en organiseren, dan moeten we kijken

85
naar de locaties waar momenteel grote stedelijke
transformaties plaatsvinden. De stelling, dat
we lering moeten trekken uit de verstedelijkings
processen in het Mondiale Zuiden, dwingt ons
stedelijke kennisproductie te heroverwegen
en dringt aan op een dialectische opvatting van
stedelijke ontwikkeling – vanuit het oogpunt van
zowel mondiale generieke modellen, als alterna
tieve modellen die zijn aangepast aan de specifi
citeit van de lokale context.
‘Berlin Transfer’ is een binnen de context
van het Architecture Design Innovation Program
(ADIP) van de TU Berlijn georganiseerde studio.
De studio onderzoekt of het mogelijk is ideeën
vanuit een bepaalde context in het Mondiale
Zuiden naar het Westen te verplaatsen. In hoe
verre kunnen aantoonbaar veerkrachtige en
succesvolle stedelijke programma’s en typolo
gieën worden toegepast onder andere locatie
specifieke omstandigheden? Welke bevindingen
laten zich aanpassen aan de culturele, economi
sche en sociale specificiteit van een gegeven

help us connect our different spheres – be they built in the spirit of the
generic or upon particular lifestyles and local tastes. The recombination
and translocation – the transfer – of ideas is what sparks innovation.

Makoko

Many Worlds
Lagos
Planet Earth
was first documented as a sphere by astronaut Ronald Evans
during the Apollo 17 lunar mission on 7 December 1972. The photograph,
coined ‘Blue Marble’, looked at the earth from a distance of 45,000 km.
With countries indistinguishable, ridiculing the idea of borders, it became
possible to conceive our habitat as one world and with it a truly global utopia:
if we assemble our knowledge, we might do better in preserving our planet,
in skilfully operating ‘Spaceship Earth’.1
This emerging perspective gave rise to a variety of initiatives and
practices, such as The Whole Earth Network, initiated by Steward Brand,
which engaged the fields of technology, architecture and design into a
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locatie? In welke gevallen kan schaalvergroting
en de vermenigvuldiging van goede praktijk
voorbeelden over politieke en economische
grenzen heen worden getild?
Om te bemiddelen tussen generiek en
lokaal zullen we ons meer moeten openstellen
voor onze verschillende percepties van het hier
en nu. Bovendien moeten we strategieën en in
strumenten ontwikkelen die ons kunnen helpen
onze verschillende levenssferen te verbinden
– of die ontwikkeling nu plaatsvindt in de geest
van het generieke of in verband met een speci
fieke levensstijl en lokale opvattingen. Innovatie
komt tot stand door middel van het verplaatsen
en opnieuw combineren – de overdracht – van
ideeën.
Vele werelden
De ronde vorm van de planeet Aarde werd
voor het eerst vastgelegd door de astronaut
Ronald Evans, tijdens de maanvlucht van Apollo
17 in 1972. Op de foto, die bekend staat als de

1
The term ‘Spaceship Earth’
was widely popularized
by Buckminster Fuller in
his influential publication
Operating Manual for
Spaceship Earth
(Carbondale: Southern
Illinois University Press,
1969).
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‘Blue Marble’, de blauwe knikker, zien we de
aarde van een afstand van 45.000 km. Wanneer
de afzonderlijke landen uit zicht zijn verdwenen,
wordt het idee van grenzen lachwekkend en
kunnen we onze habitat begrijpen als een enke
le wereld en komt een werkelijk mondiaal uto
pia in zicht: als we al onze kennis bijeenbrengen,
zullen we er waarschijnlijk beter in slagen onze
planeet te verduurzamen en dit ‘Ruimteschip
Aarde’ bekwaam te besturen.1
Dit nieuwe perspectief heeft geleid tot een
verscheidenheid aan initiatieven en praktijken,
zoals het door Steward Brand geïnitieerde The
Whole Earth Network, dat op basis van tech
niek, architectuur en ontwerp een gedrukte,
interdisciplinaire ontmoetingsplaats in het leven
riep, de Whole Earth Catalog. Deze catalogus
ontwikkelde zich al snel tot een caleidoscopisch
naslagwerk over het nieuwe wonen, duurzaam
ontwerpen en experimentele media en gemeen
schapspraktijken. De catalogus, die door velen
beschouwd wordt als een voorloper van het

1
De uitdrukking ‘Spaceship
Earth’ werd populair na
publicatie van Buckminster
Fuller’s invloedrijke
publicatie Operating
Manual for Spaceship Earth
(Carbondale: Southern
Illinois University Press,
1969).
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transdisciplinary meeting-place in print –the Whole Earth Catalog. The cata
logue quickly developed into a kaleidoscopic reference for new living and
sustainable design, as well as experimental media and community practices.
Regarded by many as a predecessor to the Internet, its message was clear:
the more connected we become, the greater our individual freedom and
self-fulfilment will be.
More than 50 years have passed since the catalogue’s first publication,
yet the global utopia of the Whole Earth Network did not come true.
Rather it seems as though the proliferation of global exchange in terms of
goods, capital and information has equally fostered unevenness, exclusive
ness, segregation and even closed borders. Globalization has scrambled our
vision of a common ground and multiplied perspectives, turning one world
Fischerinsel
into
many. To start a productive dialogue about the utopian endeavour
Berlin
of how we want to live in a – potentially better – world of tomorrow, we
need to consider the almost unbridgeable differences in how we perceive
Axonometries made by the Berlin
Transfer studio /
Axonometriën gemaakt door de Berlin
Transfer studio
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internet, droeg een duidelijke boodschap uit:
hoe meer we verbonden zijn, hoe groter onze
individuele vrijheid en zelfontplooiing.
Er zijn sinds de eerste publicatie van de
catalogus meer dan 50 jaar verstreken, maar het
door The Whole Earth Network gesignaleerde
mondiale utopia is geen werkelijkheid gewor
den. Het lijkt eerder alsof de toename van de
wereldwijde uitwisseling van goederen, kapitaal
en informatie, de ongelijkheid, uitsluiting, segre
gatie en zelfs grensversterking heeft versterkt.
In plaats van ons te verenigen, heeft de globali
sering ons beeld van gemeenschappelijk belang
omver gegooid en perspectieven verveelvou
digd, en zo één wereld in meer werelden
veranderd. Om tot een productieve dialoog te
komen over het utopische verlangen naar een
(potentieel betere) wereld waarin we morgen
willen leven, moeten we nadenken over de bijna
onoverbrugbare verschillen tussen de manieren
waarop we onze werkelijkheid waarnemen.
We kunnen alleen bij elkaar komen als we
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bemiddelen tussen al die werelden; als we in
staat zijn onze kennis en onze identiteit – waar
in we van elkaar verschillen en wat we gemeen
hebben – over te dragen.
Actoren en netwerken
Tussen het lokale en het mondiale ontwikkelt
zich een paradoxale relatie die de consequen
ties van het door mediawetenschapper Marshall
McLuhan geïntroduceerde begrip ‘Global Village’
ver te boven gaat. McLuhan stelt dat het gemak
waarmee berichten over de hele wereld kunnen
worden verzonden, versluiert dat het grootste
deel van die informatie als betekenisloos kan
worden beschouwd.2 Hij heeft voorzien dat
connectiviteit vooral de informatie-entropie
vergroot. Hoewel de producten van gedeelde
informatie in de geschiedenis van de mensheid
meestal al zeer oppervlakkig waren, voorzien
genoemde communicatiekanalen ook in
de infrastructuur die revoluties, populistische
retoriek en fundamentalisme verspreiden.

2
M. McLuhan en Q. Fiore,
The Medium is the Massage:
An Inventory of Effects
(Londen: Penguin Books,
1967), 126-128.

our realities. Mediating between many worlds, we can only come together
if we manage to transfer our knowledge and identities – that what makes us
different and that which is common to all of us.
Actors and Networks
A paradoxical relationship between the local and global emerges that greatly
exceeds the consequences of ‘The Global Village’ put forward by media
scientist Marshall McLuhan. For McLuhan the ease of sending messages
around the globe obscured the fact that most of the information could
be considered messages without meaning.2 He foresaw how connectivity
primarily serves information entropy. However, while most products
of shared information have been highly superficial throughout the history
of mankind, the same communication channels also provide the very
Conjunto Nacional
Landsberger Allee
infrastructure
that could trigger a revolution but also
São Paulo
Berlinthe proliferation of
populist rhetoric and fundamentalism. So, how can we prevent information
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Dus, hoe voorkomen we dat informatie verwordt
tot een medium zonder boodschap of, erger
nog, met een misleidende boodschap? Volgens
de Actor-Network Theory zijn netwerken
nutteloos als de verbinding tussen knooppunten
en actoren niet wordt onderhouden en geculti
veerd.3 Dit zou een aanwijzing kunnen zijn:
we moeten ons bewust zijn van, en aandacht
besteden aan, de manier waarop verbindingen
werken. Informatie verandert terwijl zij wordt
verwerkt; ze transmuteert met eerder genoten
onderwijs en eerder ontstane ideeën. Kennis
overdracht blijkt het meest vruchtbaar, wanneer
we erin slagen een taal te vinden om van de
ene context naar de andere te vertalen. Als we
van het ene medium naar het andere vertalen,
dan is inderdaad (vrij naar McLuhan) ‘the medium
the massage’, als een stimulans om in wissel
werking te staan met verschillende werelden.4

2
M. McLuhan and Q. Fiore,
The Medium is the Massage:
An Inventory of Effects
(London: Penguin Books,
1967), 126-128.
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‘Worlding’
De toestand van steden overal ter wereld wordt
misschien inzichtelijker als we kijken naar ste
den als Shanghai, Kaapstad, Mumbai, São Paulo
en Kaïro. Ononderbroken migratie van het plat
teland naar de stad, snelle expansie, informele
nederzettingen en de groei van het aantal et
nisch verdeelde enclaves vormen een uitdaging
voor de gangbare opvattingen en vereisen een
nieuwe benadering. Het is niet zo dat we alleen
maar onze aandacht hoeven te verleggen naar
de leefomstandigheden in megasteden en groot
schalige nationale stadsregio’s, we moeten het
centrum als het ware uit het midden gaan plaat
sen. In plaats van ‘steden in de eerste wereld’
als maatgevend te beschouwen en ‘steden in de
derde wereld’ als probleemgebieden, moeten
we de ‘asymmetrische onwetendheid’, zoals
Ananya Roy het noemt, waarop dergelijke
formuleringen zijn gebaseerd achter ons laten.
We moeten de ‘regulerende fictie’ van de eerste
wereld pareren door te leren van het Mondiale

3
B. Latour, Reassembling
the Social: An Introduction
to Actor-Network-Theory
(Oxford: Oxford University
Press, 2007), 219.
4
M. McLuhan, Understanding
Media: The Extensions of
Man (New York:
McGraw-Hill, 1964),19.

from being a medium without – or even worse, with a misleading –
message? Actor-Network Theory claims that networks are useless if
connections between nodes and actors are not maintained and cultivated.3
This might give us a hint: we have to be aware of and tend to the operating
modes of connections. As information gets digested, its nature changes,
transmuting with earlier obtained education and ideas. Transferring
knowledge turns out to be most fruitful if we manage to adapt a language
for translation from one context to the other. When translating between
different media the massage (as stimulus) really is the message, providing
the means for interacting with many worlds.4

3
B. Latour, Reassembling
the Social: An Introduction
to Actor-Network-Theory
(Oxford: Oxford University
Press, 2007), 219.
4
M. McLuhan, Understanding
Media: The Extensions of Man
(New York: McGraw-Hill,
1964), 19.

Worlding
The urban realities of the globe might be better understood by looking
at cities like Shanghai, Cape Town, Mumbai, São Paulo or Cairo. Ongoing
rural migration, rapid expansion, urban informality and the proliferation
Axonometries made by the Berlin
Transfer studio /
Axonometriën gemaakt door de Berlin
Transfer studio
Modified cover of the Whole Earth
Catalogue (Steward Brand, 1968) /
Aangepast omslag van de oorspronkelijke
Whole Earth Catalog (Steward Brand,
1968)
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Zuiden en dat vraagt om nieuwe perspectieven
en narratieven met betrekking tot stedelijke
ontwikkeling.5
Opkomende stedelijke actoren en nieuwe
manieren van leven veranderen ons begrip van
de stad en zorgen ervoor, dat we boven de
postmoderne of postkoloniale toestand kunnen
uitstijgen. Terwijl de periferie (vanuit een wes
ters gezichtspunt) de stedelijke modellen van de
toekomst produceert, vraagt de emancipatie
van het westerse overwicht daarnaast om een
verschuiving binnen de discursieve praktijk. Roy
stelt dat de lessen uit het Mondiale Zuiden ons
leren ‘hoe nieuwe territoriale vormen op poli
tieke wijze worden geconstrueerd en gerepro
duceerd door middel van alledaagse handelingen
en de strijd rond consumptie en sociale repro
ductie’.6 Ook laten ze zien dat het buiten het
centrum plaatsen van het stedelijk discours pro
vocatieve en vruchtbare theoretische kaders
kan opleveren voor de productie van stedelijke
kennis en praktijken in de eenentwintigste
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eeuw. De ontregeling van het referentiekader
zet uiteindelijk de verhoudingen in de praktijk
op scherp, want de geschiedenis van de wereld
stad wordt doorlopend bijgewerkt in overeen
stemming met de manifestaties van eigentijdse
stedelijke condities. De overdracht van kennis,
uit steden van het Mondiale Zuiden naar Berlijn,
vertegenwoordigt dus een mogelijke constella
tie van een praktijk die wij ‘worlding’ noemen:
het maken van werelden op basis van weder
zijdse overdracht en nauw met elkaar verweven
narratieven.
Dit essay is een geredigeerd fragment uit de publicatie
Rainer Hehl en Ludwig Engel, Berlin Transfer – Learning
from the Global South (Berlijn: Ruby Press, 2015)
Vertaling: InOtherWords, Maria van Tol
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of segregated enclaves challenge the default understanding and necessitate
new discursive approaches. Though rather than simply moving our atten
tion to the living conditions of mega-cities and large-scale city-country
regions, the centre has to be dislocated. Rather than reading ‘first world
cities’ as models and ‘third world cities’ as problems, we need to overcome
the ‘asymmetrical ignorance’, as Ananya Roy calls it, that grounds these
formulations. Against the ‘regulating fiction’ (Roy) of the first world, learning
from the Global South calls for new perspectives on and new narratives
of urban development.5
Emerging urban actors and new ways of life alter our understanding of
cities, taking us far beyond postmodern or postcolonial conditions. While
the periphery (from a Western standpoint) is producing the urban models
of tomorrow, the emancipation from Western hegemony also calls for a
shift in discursive practice. Roy holds that lessons from the Global South
are teaching us ‘how new territorial forms are constructed politically
and reproduced through everyday acts and struggles around consumption
and social reproduction’.6 They also show that shifting the centre of urban
theory can generate provocative and productive theoretical frameworks
for urban knowledge production and practice in the twenty-first century.
Dislocating the reference ultimately engenders relational practice where
the history of the world city is constantly updated according to the mani
festations of contemporary urban conditions. The transfer of knowledge
from the cities of the Global South to Berlin hence represents one
possible constellation for the practice of ‘worlding’ – for the making of
worlds based on mutual transfers and interrelated narratives.
This essay is an edited excerpt taken from the publication Rainer Hehl and
Ludwig Engel, Berlin Transfer – Learning From The Global South (Berlin: Ruby Press, 2015)
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