
 
Galerie VIVID verhuist naar de Red Apple  
 
Rotterdam, 26 mei 2010 
 
Deze zomer zal Galerie VIVID verhuizen naar de Red Apple in het centrum van 
Rotterdam.  
Na 11 jaar spraakmakende exposities in haar ruimte aan de William Boothlaan 
gemaakt te hebben, wordt de gloednieuwe Red Apple de nieuwe locatie voor VIVID.  
De combinatie van goede architectuur en hedendaags design en kunst ligt voor de 
hand. Ruim een jaar was VIVID op zoek naar zo’n nieuwe locatie en vond een 
prachtige ruimte in een van de opvallendste nieuwe gebouwen in Nederland: De Red 
Apple door KCAP Architects.  
 

 
 
Galerie VIVID, in 1999 opgericht door Saskia Copper en Aad Krol, was één van de 
eersten die hedendaags design in de context van zowel design als kunst toonde. 
Solo-tentoonstellingen werden gepresenteerd van belangrijke ontwerpers zoals 
Ettore Sottsass, Hella Jongerius, Studio Job, Atelier Van Lieshout en Jaime Hayon. 
In 2007 maakte VIVID de beroemde Dutch Design Port tentoonstelling in New York 
en in juni van dit jaar, in Basel, gaat VIVID voor de vijfde keer deelnemen aan de 
Design Miami beurs. 
 



 
  
KCAP is een internationaal opererend Nederlands ontwerpbureau gespecialiseerd in 
architectuur en stedenbouw. Het bedrijf wordt geleid door de vier partners: Han van 
den Born, Kees Christiaanse, Ruurd Gietema en Irma van Oort.  
 
Kees Christiaanse was partner bij OMA in Rotterdam tot 1989, toen hij KCAP 
Architects & Planners, met vestigingen in Rotterdam en Zurich, heeft opgericht. 
Christiaanse heeft wereldwijd vele gebouwen en stedelijke projecten gerealiseerd.  
Sinds 2003 is hij hoofd van het Institute for Urban Design  van het Swiss Federal 
Institute of Technology (ETH) in Zürich en is professor aan de London School of 
Economics. Hij is momenteel betrokken bij de ontwikkeling van de havengebieden in 
Amsterdam, Rotterdam en Hamburg, en ontwerpt het Londense Olympic Legacy 
Masterplan. De KCAP architect voor de Red Apple is Han van den Born. 
 
Foto’s: Yves Krol 
Voor high res. foto’s klik hier: 
vividvormgeving.nl/downloads/photos.htm 
 
voor meer informatie: 
Saskia Copper 
info@vividvormgeving.nl  

Galerie VIVID  
William Boothlaan 17a 
NL-3012 VH Rotterdam 
+31 [0] 10 4136321 
openingstijden: dinsdag t/m zondag, 12.00 – 18.00 uur 
www.vividvormgeving.nl 
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