
Making	  City	  in	  het	  NAi	  
	  

De	  hoofdtentoonstelling	  van	  de	  5e	  Internationale	  Architectuur	  Biënnale	  Rotterdam	  (IABR)	  
‘Making	  City’	  is	  van	  19	  april	  tot	  en	  met	  12	  augustus	  te	  zien	  in	  het	  Nederlands	  
Architectuurinstituut	  (NAi)	  
	  
Making	  City	  
'Making	  City'	  is	  een	  manifest,	  voor	  de	  stad	  als	  kans.	  In	  de	  hele	  wereld	  vormt	  de	  almaar	  
voortgaande	  verstedelijking	  een	  enorme	  sociale,	  economische	  en	  ecologische	  uitdaging.	  Het	  
zal	  dan	  ook	  de	  stad	  moeten	  zijn	  die	  daar	  een	  antwoord	  op	  levert.	  Dat	  kan	  alleen	  als	  we	  die	  
stad	  op	  een	  andere	  manier	  maken	  en	  organiseren.	  ‘Making	  City’	  toont	  aan	  hoe	  dat	  kan,	  met	  
een	  scala	  van	  scenario's	  voor	  het	  leven	  in	  de	  stad,	  gedreven	  door	  vernieuwende	  en	  steeds	  
wisselende	  allianties	  van	  ontwerpers,	  bestuurders,	  planners,	  ontwikkelaars	  én	  bewoners.	  
Samen	  bouwen	  ze	  aan	  de	  stad	  van	  de	  toekomst.	  Volg	  het	  spannende	  parcours	  op	  weg	  naar	  
de	  stad	  van	  morgen,	  naar	  een	  spectaculair	  ontwerp	  van	  Kossmann.dejong.	  
 
The	  High	  Line	  
‘The	  High	  Line’	  is	  één	  van	  de	  projecten	  uit	  ruim	  30	  steden	  van	  over	  de	  hele	  wereld die	  te	  
zien	  is	  in	  ‘Making	  City’	  en	  vormt	  een	  goed	  voorbeeld	  van	  het	  op	  een	  andere	  manier	  
organiseren	  van	  de	  stad.	  ‘The	  High	  Line’	  is	  een	  2,3	  kilometer	  lang	  spoorviaduct	  dat	  in	  1930	  
werd	  gebouwd	  om	  de	  industrie	  in	  het	  westen	  van	  Manhattan	  te	  bevoorraden.	  Toen	  de	  
gemeente	  New	  York	  dit	  viaduct	  wilde	  verwijderen,	  staken	  de	  buurtbewoners	  daar	  een	  stokje	  
voor.	  Daardoor	  kreeg	  het	  gevaarte	  een	  tweede	  leven	  als	  een	  lineair	  park	  dat	  boven	  de	  stad	  
zweeft.	  Het	  High	  Line	  Park	  geeft	  een	  nieuwe	  impuls	  aan	  de	  voormalige	  industriewijk	  Chelsea.	  
Er	  wordt	  opnieuw	  geïnvesteerd	  in	  woningen,	  winkels	  en	  kunstgalerijen.	  Chelsea	  is	  
uitgegroeid	  tot	  een	  van	  de	  meest	  levendige	  buurten	  van	  New	  York.	  	  
	  
5E	  IABR	  
De	  5e	  IABR:	  Making	  City	  laat	  zien	  hoe	  de	  stad	  van	  morgen	  tot	  stand	  komt	  en	  welke	  rol	  
ontwerpers	  daarbij	  spelen.	  In	  het	  NAi	  vinden	  vanaf	  20	  april	  2012	  verschillende	  
tentoonstellingen	  en	  debatten	  plaats.	  Daarnaast	  worden	  op	  locaties	  in	  de	  binnenstad	  van	  
Rotterdam	  plannen	  voor	  de	  toekomst	  gepresenteerd.	  Het	  Schieblock	  vormt	  hier	  de	  spil	  met	  
een	  programma	  van	  events,	  tentoonstellingen,	  pop-‐up	  stores	  en	  pocket	  parks.	  Verder	  
presenteert	  de	  5e	  IABR	  tentoonstellingen	  in	  Almere,	  São	  Paulo	  en	  Istanbul,	  een	  
internationale	  conferentie,	  debatten	  en	  lezingen,	  publicaties	  en,	  samen	  met	  de	  VPRO,	  tv-‐	  en	  
radioproducties.	  Voor	  het	  volledige	  programma:	  www.iabr.nl	  
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Noot	  voor	  de	  redactie:	  	  
Voor	  meer	  informatie	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  het	  team	  Marketing	  &	  Communicatie	  van	  het	  NAi,	  
press@nai.nl	  T:	  +31(0)10	  4401	  241	  
Voor	  meer	  informatie	  over	  de	  IABR	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  de	  afdeling	  Marketing	  &	  Communicatie	  van	  de	  
IABR	  via	  press@iabr.nl	  of	  direct	  met	  Nancy	  van	  Oorschot,	  persvoorlichter	  via:	  06-‐41684324.	  

NAi	  
Het	  Nederlands	  Architectuurinstituut	  is	  een	  van	  de	  grootste	  en	  meest	  actieve	  architectuurcentra	  ter	  wereld.	  
Het	  beheert	  een	  unieke	  bouwkunstcollectie,	  maakt	  tentoonstellingen,	  organiseert	  lezingen	  en	  debatten	  en	  
verzorgt	  educatieve	  programma's.	  Het	  NAi	  zet	  zich	  in	  voor	  de	  publieke	  waardering	  van	  architectuur	  en	  haar	  
vermogen	  de	  grote	  vragen	  van	  onze	  tijd	  te	  beantwoorden.	  Kijk	  voor	  meer	  informatie	  op	  www.nai.nl	  	  


