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Rotterdam Photo is een jaarlijkse fotobeurs
met een echte festival flair. Tijdens Art
Rotterdam Week hebben kunstliefhebbers de
mogelijkheid om een groot aanbod aan
kunst- en designevenementen te bezoeken. 

Het evenement, gelegen in Nieuw -
Mathenesse, Rotterdam (NL) viert het brede
spectrum van fotografie zoals het zich
presenteert in onze hedendaagse
beeldcultuur. Met een combinatie van
tentoonstellingen in het Nederlands
Fotomuseum en de fine art fotografiebeurs
Haute Photographie, verandert de Kop van
Zuid van 30 juni tot 4 juli 2021 tot dé one-
stop-hub voor fotografieliefhebbers.  

Elk jaar nodigt het festival een breed scala aan onafhankelijke fotografen, al dan
niet verbonden aan een galerie, uit om op de beurs te exposeren. Van amateurs tot
beeldende kunst en van documentaire tot straatfotografie: fotografen zijn welkom
om hun werk in te zenden via een open call rondom een actueel thema. Het doel is
om een betaalbare tentoonstellingsruimte te bieden in tegenstelling tot de
gebruikelijke kunst- /fotobeurzen. De geselecteerde fotografen krijgen de kans om
hun werk te laten zien naast onze samengestelde tentoonstellingen en ons
uitgebreid programma.  

Deelnemende fotografen kunnen hun eigen werk verkopen en naast galeriehouders,
kunstkopers en fotografieliefhebbers ook internationale kunstpersprofessionals
ontmoeten. Geïnspireerd door de rijke geschiedenis van Rotterdam als havenstad,
stelt het festival een tentoonstellingsruimte in hergebruikte zeecontainers ter
beschikking aan geselecteerde fotografen. Het festival gebruikt de openbare ruimte
van Rotterdam om fotografie buiten de ‘white-cube’ traditie te brengen.  

Naast de tentoonstellingen organiseert Rotterdam Photo door de hele stad lezingen,
workshops en een programma met muziek en tentoonstellingen op digitale
schermen. Onze buren aan het Deliplein bundelen hun krachten om
tentoonstellingen en ontspannende activiteiten aan te bieden. Straatverkopers,
cafés en restaurants in de omgeving bieden ook heerlijk eten en heerlijke drankjes,
zodat het publiek tijdens Art Rotterdam Week de rauwe en edgy ‘couleur locale’ van
de coolste en meest opkomende wijk van Rotterdam, Katendrecht, kan proeven.    
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THEMA 2021: PLANET HUMAN 

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. 

Pleasure Gardens © Reiner Riedler

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. 

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.  
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GESELECTEERDE FOTOGRAFEN
 

De selectiecommissie heeft uit een breed scala aan inzendingen meer dan 120
fotografen geselecteerd om hun werk, gebaseerd op het thema PLANET HUMAN,
tentoon te stellen tijdens Rotterdam Photo 2021. Er zijn zowel nationale als
internationale fotografen geselecteerd, waarbij onder andere de intrigerende
werken van fotografen als Roderik van Nispen, Dai Asano en Chris Lee zullen
worden onthult. Zij exposeren hun werk samen met dat van gerenommeerde
fotografen zoals Reiner Riedler, die beelden zal tonen van zijn project Pleasure
Gardens. De tentoongestelde werken worden zowel aan de binnen- als aan de
buitenkant van meerdere zeecontainers geplaatst in Nieuw - Mathenesse,
Rotterdam (NL). 

Meer informatie vindt u op onze website.

© Philippe Sarfati, Messe Basel, Herzog & de Meuron 

© Marco Castaneda 

© Alexandra Brodsky
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Philippe Sarfati
Sebastian Steveniers
Marco Castaneda
Nicolo Filippo Rosso
Arianna Todisco
Aryan Jauregui
Alexander Kadow
Martin Kesting
Michel Petillo
Michelle Carolina Levie
Maike & Emma Frisch
Geert Broertjes
Roderik van Nispen
Guillaume Simioni
Sjoerd Valks
Danny Franzreb
Sebastian Wells
Won Kim
Sunniva Hestenes
Ron Jagers
tunnel19 (artist group)
Sandro Livio Straube
David Verbeek
Jeffrey Hsu
Benny van der Plank 
Natalina Zainal (me is niza) 
Benjamin Tietge 
Jorrit 't Hoen 
Harry Wijsbroek
Bart Nelissen
Jacobien de Korte
Jacqueline Louter 
Helma Vlemmings
Demi Cauwenbergh 
László Gálos
Michèle Bergsma
Raki Nikahetiya
Ira Lupu 
Emma Pille
AGHI
Tomasz Kawecki
Renata Crespo
Anne Hollowday
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Max de Barbanson
Emanuel Megersa
Marcin Olesinski
Claudia Orsetti
Angie Nam
Johanna Encrantz
Mike Witjes
Dai Asano
Scott Cameron
Chantal Aimee Ehrhardt 
Carole Rey
Alan Knox
Jasper Letschert
Gabriela Kükelhahn
Sophie Whetton 
Mireille van der Moga
Vanessa Leissring
Tina Cosmai 
Annemarie Hoogwoud
Marie Smith
Nicolaus Dinter
Ricardo Candia 
Chris Lee
Richard Wohlfarth
Sandra Geul
Michele di Donato
Alexandra Brodsky
Mascha Dilger
Steve Young
Tommaso Sacconi
NDA photography
Mikhail Grebenshchikov
Daniel Zduniuk
Marieke Matthijs
Aija Pole
Judith Hornbogen
Zsolt Balázs
Martina Lajczak
Tineke van Veen
Zoie Kasper
Julia Hamilton
Marloes Moraal
Phil Green

GESELECTEERDE FOTOGRAFEN

Alessio Mattia Ferrara
Galina Agafonova
Sonja Ovaskainen
Charlotte Mariën
Saskia Risseeuw
Dorota Marcinkiewicz

SINGLES 
FOTOGRAFEN
Annemarie Hoogwoud
Marloes Moraal 
Melissa Carnemolla
Anastasia Kolesnichenko
Lauren Forster
Vania Broccoli
John Håkansson
Jacob Talbot
Ronojoy Sinha Dutta
Ioanna Natsikou
Chantal Aimee Ehrhardt
Hilde Maassen
Elisa Maenhout
Eddy Verloes
Jacobien de Korte
Johanna Encrantz
Kaat Stieber  
Marina Vitaglione 
Tommaso Carrara 
Luca Brunetti 
Tomasz Kawecki 
Julia Hamilton 
Jennifer Weihmann 
Andrea Ferber 
Tomohiro Hanada 
Einar Been 
Sjoerd Valks
Ka Yee Chiu 
Cristiano Volk 
Jean Paul Nogues 
Ragna Arndt-Marić 
Solenne Spitalier  
Sonnie Wooden

https://www.rotterdamphotofestival.com/


Rotterdam Photo 2021
 'Special Mention'  Fotografen

 
Hoewel deze 12 fotografen niet meedoen aan het Rotterdam Photo festival
2021 (30 juni t/m 4 juli), worden ze wel door onze selectiecommissie erkend als
'special mention' fotografen. Hun projecten en de verhalen hierachter gaan
over betekenisvolle sociale en persoonlijke onderwerpen. De fotocollecties
komen uit verschillende delen van de wereld, maar door deze foto’s ervaren
we de afstand ineens heel anders, alsof deze niet langer telt en de
onderwerpen niet meer zo ver van ons vandaan staan. Want uiteindelijk is dit
wat we allemaal delen - onze PLANET HUMAN. 

Nieuwsgierig geworden? Bezoek dan onze  website. 

Mohammed Zaanoun
Mouneb Taim
Yan Boechat
Mehrdad Vahed
Ana Leal 
Mateus Morbeck
Mauricio Centurion
Daniela Rivera Antara
Tshepiso Mabula Ka Ndongeni
Mohammad Rakibul Hasan
Nonkululeko Dube
Asadur Rahman

© Mehrdad Vahed 

© Tshepiso Mabula 
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PHOTO AWARDS

Dit jaar lanceerde Rotterdam Photo de
Photo Awards, waar een breed scala aan
foto's en tentoonstellingsprojecten
welkom zijn en in aanmerking komen
voor erkenning in verschillende
categorieën. 
 
Hoewel sommige prijscategorieën
worden beoordeeld door een panel van
toegewezen juryleden, wordt op andere
door het publiek gestemd via onze
sociale mediakanalen. De winnaars in elk
van deze categorieën ontvangen een
geldelijke vergoeding.  

Meer informatie over de verschillende
awards voor de Rotterdam Photo 2021
editie vind je op onze website.
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CONTACT

Communicatie, Pers, Partnerschappen 
Daria Sazonova / communicatie.rotterdamphoto@gmail.com

Exposanten, Productie, Sponsoren  
Marcel Kollen / marcel.rotterdamphoto@gmail.com

Kijk voor meer informatie op de website 

Volg ons 
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