
“Azië leerde me dat er naast mijn 
Europese referentiekader andere manieren 
zijn om naar de realiteit te kijken.  
Dat opende mijn ogen voor de ontelbare 
werelden om ons heen.”

‘Ik hou niet zo van het “prentje náást  
de tekst”. Ik heb liever dat een beeld iets 
extra vertelt, iets toevoegt of een eigen 
twist meegeeft.’
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plato’s cave
柏拉圖的洞穴
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zhuangzi’s dream
莊子的夢想
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