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tentoonstellingen 

Vitibuck Architects, Schouten Ace Archi -Tectonics tonen elk hun idee waar
mee zij de prijsvraag wonnen 00' e el ng van de Maashaven kades in Charlois. 
Hommes, (harfoisse Kerksingel14, Rotterdom, 1D & 1D J.'. op afsprook, www.hommes.nl 

: . 
Presentatie van atelierwerk van het ee e semester van de Rotterdamse Academie van 
Bouwkunst. Met onder meer de atel ers Ecosysteem - over energie- en materiaalstromen in 
stedelijke gebieden, De nieuwe bouwopga e - 0 er verdichting in het Laurenskwartier en Het 
vergeten water - over de Rotte als motor an stedeli jke dynamiek. ROM Innovation Dock, ROM (ampus, 
Directiekade 23, ROfferdam, ma tim vr 9-18, www.rOl.bd(rmr.oquoliner.n/) 

Minimum Impact House (Min-i-Houses) is een bouw- en onderzoeksproject naar duurzame 
woningbouw in de stad. De tentoonstelling toont een selectie projecten in Amsterdam, 
Frankfurt en Rotterdam en tien ontwerpprojecten van studenten aan de Technische Univer
site it Darmstadt (Duitsland). DGJ-Architeden, Mecklenburglaan 14, Rotterdam, mal wo & za 11-17, www.dgi.eu .. 
Dream City is het jongste project van fotog raaf A noek Steketee en schrijfster Eefje Blanke
voort en t oont foto's van pretparken in o.a. Rwanda, Irak en deY.S. Ze maken ans bewust van 
het schr ille contrast t ussen de droomwereld in de parken en de rauwe werkelijkheid buiten 
de poorten. Nederfands Fotomuseum, las Palmas, Wilhelminakade 332, ROfferdam, di t/m vr 10-17, za & zo 1/-17, 
www.nederfandsfotomuseum.nl 

. . .. 
Expositie met projecten van Van Bergen Kolpa A rchitecten over de relatie tussen architec
tuur, landschap en voedsel. De voedsel landschappen verbeelden uitdagende vergezichten 
op toekomstig Nederland. Te zien zijn oa. de projecten Park Supermarkt en Flow Food en er 
staat veel architectuur- en voedsellectuur bij de leestafel. (HElmo-i, Nieuwe Binnenweg 302, ROfferdam, 
di t/m do 8.30-18, vr 8.30-19, za 8.30-17, www.chezmo-i.nl 

••• 
NewTopographics is een remake van de revolutionaire landschapstentoonstelling uit 1975, 
met ruim 100 vintage prints van o.a. fotografen Bernd en Hilla Becher, Stephen Shore en 
Nicholas Nixon. De tentoonstelling NewTopographics stelde destijds de romantische land
schapsfotografie ter discussie. Geen dramatische compos it ies van een overweldigende na
tuur meer, maar foto's die een beschrijving zij n van een piek waar de invloed van de mens 
duidelijk zichtbaar is: suburbs, benzinestations, snel wegen, en industri egebouwen. Dat het 
gedachtegoed van de NewTopographics nog steeds actueel is, wordt getoond aan de hand 
van nieuw werk van Theo Baart, Marie-Jose Jongerius, Hans Gremmen en Frank van der 
Salm. Nederfands Fotomuseum, las Palmas, Wilhelminakade 332, Rotterdam, dit/m vr 10-17, za & zo 1/-17, www.nederfands· 
fotomuseum.nl 

• 
Expositie van de afstudeerprojecten uit het studiejaar 2010-2011 van de Rotterdamse Acade
mie van Bouwkunst. Tevens wordt het beste atelierwerk uit het studiejaar 2010-2011 , genomi
neerd voor de Iktinosprijs getoond. ROM Innovation Dock, ROM Campus, Direäiekade 23, Rotterdam, ma t/m vr 9-18, 
www.ravb.nl (www.aqualiner.nIJ 


