NIEUWE EDITIE ROTTERDAM PHOTO
Rotterdam Photo is an annual photo manifestation that takes place during Art Rotterdam Week,
where art lovers have the opportunity to visit numerous art and design events. Located at Deliplein
in the Katendrecht district, the event celebrates the wide spectrum of photography as it presents
itself in our contemporary image culture. Together with the exhibitions at the Nederlands Fotomuseum and the fine art photography fair Haute Photographie, the ‘Kop van Zuid’ transforms into the
one stop hub for photography fans, from 4 till 7 February 2021.
Each year Rotterdam Photo invites a wide gamut of independent photographers. From amateurs
to fine art and from documentary to street, photographers are invited to submit their work via an
open call that revolves around a current theme that is announced mid-September. Inspired by the
history of Rotterdam as a port city, the festival provides the selected photographers with exhibition
space in repurposed shipping containers and also uses the public space of Rotterdam to bring photography outside the ‘white cube’.
In addition to the exhibitions, Rotterdam Photo organizes talks, workshops and a fringe program
with music and exhibitions on digital screens throughout the city. Our neighbors at the Deliplein
join forces to offer fringe exhibitions and leisurely activities. Street vendors, cafes and restaurants
in the area also offer great food and delicious drinks, so the public can spend their time during
Art Rotterdam Week, tasting the raw and edgy couleur locale of the coolest and most upcoming
neighborhood of Rotterdam, Katendrecht.
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OPEN OPROEP 2021: PLANET HUMAN
Rotterdam Photo invites independent practitioners, students, publishers and other photo collectives
to submit their work. If selected, a repurposed shipping container will be designated to you against
a non-profit fee. The festival wants to offer an exhibition space against the fraction of costs that are
normally being charged at traditional art fairs, creating opportunities to exhibit, promote and sell
work during Art Rotterdam Week.
Photographers can submit their work until November 10th, 2020. The selected photographers get
the opportunity to showcase their work alongside our curated exhibitions and an elaborate fringe
programme.
Rotterdam Photo heeft voor de editie van 2021 voor het thema “Planet Human” gekozen. Dit thema
is mede ingegeven door de corona crisis, die ons dagelijks leven in een recordtijd geheel tot stilstand heeft gebracht. Niets is meer hetzelfde en onze sterfelijkheid lijkt plotsklaps niet langer een
‘ver van mijn bed show’. Naast veel paniek en onrust, worden we ook gedwongen na te denken
over onze manier van bestaan.
Wat laten wij als mens achter? Wie zijn wij als mens, naast het feit dat we bestaan? Hoe uiten we
onszelf? Wat zijn onze dromen? Hoe zien die eruit? Hoe hebben we lief? Hoe ervaren we pijn, geluk
en hoe groeien we? Maken onze imperfecties en donkere delen van ons collectief bestaan ons juist
niet menselijk? En dan kunnen we nog een prangende vraag stellen: hoe leggen we deze emoties
vast? Fotografie is hiervoor het ideale middel, want het legt ons bestaan vast in al haar schoonheid
en verwerpelijkheid.
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Wat gebeurt er met al onze kunst als de natuur het van ons overneemt? Is het de moeite waard,
of is het pure ijdelheid om onze creaties te willen bewaren voor de eeuwigheid en het liefst ook
voor het gehele universum? Zijn wij slechts momentopnames en zijn onze kunstwerken slechts onderdeel van de natuur waarin alles weer tot stof wederkeert? Stonehenge, de mythische beelden
van Paaseiland, de stad Petra in de bergen van Jordanië en de Egyptische Piramides bewijzen het
tegenovergestelde en zijn eeuwen later nog steeds een krachtig bewijs voor beschavingen die er nu
niet meer zijn. Wij genieten van deze prachtige kunstwerken en daarom hebben wij ook de plicht
om alles wat mooi en goed is te behouden, zodat ook anderen (zelfs buiten deze aarde) ook later
kunnen genieten en leren van onze zienswijze.
Laten we de erfenis van de toekomst veiligstellen en er alles aan doen om onze ‘Planet Human’ te
behouden en trots te tonen wie wij zijn, in al onze facetten, goed en kwaad. Rotterdam Photo gaat
tijdens deze expositie op zoek naar antwoorden op deze vragen.

Rotterdam Photo biedt deelnemers en bezoekers een veilig en aangenaam verblijf volgens de
richtlijnen van de Nederlandse overheid. De indeling van het terrein is zo dat er meer dan 10.000
verzamelaars, curatoren, museumdirecteuren en potentiële kunstkopers in alle veiligheid op het
evenement te verwelkomen.
Gezien de huidige situatie zal Rotterdam Photo, zoals altijd, in februari plaatsvinden. Slechts in
het onwaarschijnlijke geval dat er een tweede golf plaatsvindt met een lockdown en/of verbod
op evenementen als gevolg, wordt de februari editie verplaatst naar de alternatieve datum van
woensdag 30 juni t/m zondag 4 juli 2021. In dat geval zijn de inschrijvingen automatisch geldig op
de alternatieve datum.
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CONTACT
Communicatie, pers, partnerships
Julia Gat / communicatie.rotterdamphoto@gmail.com
Exposanten, productie, sponsors
Marcel Kollen / marcel.rotterdamphoto@gmail.com
Voor meer informatie
www.rotterdamphotofestival.com
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