Persbericht 22 maart 2012
Beleef de stad van morgen tijdens 5e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam
e
5 IABR: Making City presenteert omvangrijk programma met tentoonstellingen, events, tours,
publicaties en radio- en tv-producties.
De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) is een uniek tweejaarlijks evenement
voor iedereen die de stad een warm hart toedraagt. De 5e IABR: Making City laat zien hoe de
stad van morgen tot stand komt en welke rol ontwerpers, politiek en stadsbewoners daarbij
spelen. In het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) tonen van 20 april t/m 12 augustus ruim
20 wereldsteden hun plannen voor de toekomst. Test Site Rotterdam, in en rondom het
Schieblock, is een proeftuin voor stadsontwikkeling waar een programma vol events,
tentoonstellingen, pop-up stores en pocket parks te zien en beleven is. Verder presenteert de
5e IABR exposities in Almere, São Paulo en Istanbul, inspirerende fietstours door Rotterdam
en samen met de VPRO, tv- en radioproducties; Leve de stad!
Tentoonstellingen met toekomstplannen
Steden worden steeds groter en om dit proces in goede banen te leiden, moet het maken van de stad
op een andere manier gaan gebeuren. In de hoofdtentoonstelling Making City in het NAi tonen ruim 20
wereldsteden van de toekomst in een spannend parcours van Kossmann.dejong hoe dat kan.
Centraal staat de vernieuwende en steeds wisselende samenwerking tussen ontwerpers, bestuurders
én bewoners. Naast Making City zijn er nog vier tentoonstellingen in Rotterdam: Smart Cities - Parallel
Cases 2 in het NAi en op en rond de Test Site Rotterdam I/We/You Make Rotterdam van ZUS, de
reizende tentoonstelling Making Douala 2007-2013 en van TU Delft Design as Politics.
Programma Test Site Rotterdam
In het kader van Making City doopt architectenbureau ZUS de omgeving van het Schieblock om tot
Test Site Rotterdam. Hier krijgt de bezoeker inzicht in het proces van stad maken door het gebied te
gebruiken als proeftuin. ZUS verdeelde twintig projecten over vijf categorieën: routing, plekken maken,
transformatie, verdichting en lokale economie. Lichtbakken geven ter plekke uitleg over wat er in het
gebied tot stand komt, zoals pop-up stores en restaurants, een park, een openluchtbioscoop, een Dak
Akker en de Luchtsingel. Deze laatste werd onlangs gekozen tot beste stadsinitiatief van Rotterdam.
Events in het NAi en Schieblock
Op Test Site Rotterdam en in het NAi organiseert de IABR een keur aan evenementen; van debatten,
lezingen en festivals tot filmvertoningen. In acht lezingen vertellen (inter)nationale experts over hun
ervaringen gekoppeld aan Test Site Rotterdam, van 8 mei tot 12 augustus elke twee weken op
dinsdag van 20:00 tot 22:00 uur. In het Dépendance Café komen elke vrijdag tussen 11 mei en 12
augustus van 17:00 tot 19:00 uur kleine gesprekken en filmvertoningen. Daarnaast organiseert de
IABR i.s.m. haar partners een gevarieerd programma met onder meer lezingen en debatten in het NAi.
Inspirerende fietstours
Om actief mee te denken over de stad van morgen biedt de IABR een inspirerende ontdekkingstocht
op de fiets door Rotterdam. De tour laat zien en ervaren hoe beleidsmakers, architecten, maar vooral
ook stadsbewoners zelf met de stad bezig zijn. Met een gids worden de tentoonstellingen in het NAi,
het Schieblock en de Mini Mall en diverse andere (on-) bekende locaties in Rotterdam bezocht. De
fietstours worden georganiseerd voor groepen vanaf tien personen, maar zijn ook individueel op open
inschrijving te boeken.
Leve de stad met VPRO
Onder de titel ‘Leve de Stad’ geeft de VPRO vanaf 16 april 2012 een vervolg aan het succesvolle
project ‘Eeuw van de stad’, de samenwerking met de 4e IABR in 2009. Twee weken lang besteedt de
VPRO op radio en televisie, digitaal en in De Gids aandacht aan de stad, haar makers en haar
bewoners.

Catalogus
Op 19 april 2012 verschijnt de catalogus van de 5e IABR: Making City met een overzicht van het
gehele programma van deze editie. In deze publicatie zijn de projecten terug te vinden die
opgenomen zijn in de tentoonstellingen. Daarnaast zijn een Curator Statement, uitgebreide artikelen
over de drie Test Sites in Rotterdam, Istanbul en São Paulo en essays van onder meer Melanie
Schultz van Haegen opgenomen.
Meer informatie over het programma is te vinden op www.iabr.nl, op Facebook en Twitter: @IABR
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