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ACC - Rijksakademie Dialogue and Exchange programma

Asia Culture Complex en Rijksakademie van beeldende kunsten

De Rijksakademie in Amsterdam en het Asia Culture Complex (ACC)* in Gwangju (Zuid-Korea) slaan de
handen ineen voor een nieuw model residency programma. Twee verschillende manieren van
ondersteuning van de kunstpraktijk worden samengebracht, waarbij de specifieke kenmerken van beide
instellingen centraal staan. De Rijksakademie die zich heeft bewezen door concentratie op technische,
theoretische en artistieke ondersteuning in een internationale gemeenschap van kunstenaars. Het ACC als
een model in ontwikkeling waarbij onderzoek naar historie en ontwikkeling van culturele identiteit centraal
staat. Deelnemers aan het ACC-Rijksakademie Dialogue and Exchange programma zijn vier Rijksakademie
alumni en vier Aziatische kunstenaars.
De acht geselecteerde kunstenaars zijn begin oktober voor drie maanden naar het pas geopende ACC
Library Park vertrokken. Zij hebben toegang tot archiefmateriaal, documenten en collecties die betrekking
hebben op de uiteenlopende geschiedenissen en culturen van met name Oost-Aziatische landen. Tijdens het
verblijf in Gwangju krijgen de kunstenaars feed-back van zowel begeleiders van de Rijksakademie als door
ACC uitgenodigde Aziatische professionals. De vier Aziatische ACC kunstenaars maken in 2016 deel uit van
de Rijksakademie kunstenaarsgemeenschap en hebben de mogelijkheid gedurende drie maanden onderzoek
om te zetten in experiment of werk. Voor de Rijksakademie alumni is dit facultatief een optie. ACC
begeleiders worden in 2016 als gastbegeleider uitgenodigd op de Rijksakademie.
De pilot heeft een looptijd van 3 jaar en zal jaarlijks worden geëvalueerd.
*Het Asia Culture Complex in Gwangju is opgericht met het doel de snelle veranderingen in Azie te onderzoeken en de
geschiedenis ervan te bewaren. Met deze samenwerking sluit de Rijksakademie aan op de snelle ontwikkelingen in Azie
en wordt de interactie met kunstprofessionals uit Azië geïntensiveerd

Awards en nominaties

Joost Krijnen, The Workshop, 2014, tijdens RijksakademieOPEN
2014 (foto: Roy Taylor)

Alumna Dieuwke Spaans (RA 01/02) is benoemd
tot de nieuwe Stadstekenaar van Amsterdam.
Spaans kreeg het stokje overgedragen van Hamid
El Kanbouhi, ook een Rijksakademie alumnus (RA
10/11).
Alumnus Joost Krijnen (RA 13/14) en resident Jouni
Toni (FI, 1984) hebben de Koninklijke Prijs van Vrije
Schilderkunst gewonnen. De prestigieuze prijs werd
uitgereikt door Koning Willem-Alexander. Werk van
de winnaars en genomineerden is nog tot en met
15 november te zien in het Paleis op de Dam.

Glazuurwerkplaats

De Rijksakademie is altijd op zoek naar nieuwe
mogelijkheden voor verbetering en vernieuwing
van haar faciliteiten. Deze zomer is de
keramiekwerkplaats uitgebreid met een
glazuurruimte waar onder andere professioneel en
veilig met pigmenten kan worden gewerkt.
In het bijzijn van Vrienden van de Rijksakademie is
op feestelijke wijze aandacht gegeven aan deze
uitbreiding.

Alumna Otobong Nkanga (RA 02/03) kreeg de 2015
Yanghyun Prijs uitgereikt van de Yanghyun
Foundation. Zij wint daarmee een geldbedrag en
een beurs voor een tentoonstelling in een
internationaal erkend museum naar eigen keuze.

Nieuwe aanwinsten bibliotheek

Al een tijdje niet in onze bibliotheek geweest? Laat
je dan nu verrassen door een scala aan nieuwe
aanwinsten, waaronder The Shape of Evidence van
kunsthistoricus en curator Sophie Berrebi. Berrebi
werkte voor het boek onder andere samen met

Artists' Endowment Fund

25 september is het glas geheven op Hermann Pitz.
Na 25 jaar als advisor heeft Pitz zijn Rijksakademie
ervaringen en bijzondere herinneringen met alumni,
residents en collega’s gedeeld. Oud-directeur
Janwillem Schrofer memoreerde de samenwerking

alumna Fiona Tan en hield recentelijk een
boekpresentatie in de Rijksakademie.
Bekijk hier de lijst met nieuwe aanwinsten.
De bibliotheek is woensdag-vrijdag, 11-17 uur
geopend.

en vertelde onder andere over het mede met hulp
van Pitz ontwikkelde Rijksakademie Artists’
Endowment Fund (RAEF). RAEF is in 2010 ontstaan na
een benefietveiling van werken van aan de

Rijksakademie verbonden kunstenaars. Dankzij
RAEF wordt het grootste deel van het werkbudget
van de Rijksakademie residents betaald.

Save the Date: RijksakademieOPEN 2015 - 28 en 29 november

In het weekend van 28 en 29 november openen alle 46 kunstenaars van de Rijksakademie de deuren van hun
atelier. Tijdens RijksakademieOPEN zijn trends, experimenten en innovatie in de kunst te spotten. In
samenwerking met Studio Laucke Siebein is dit jaar de grafische identiteit ontwikkeld. De campagne roept
met gepaste trots zo hard mogelijk dat de Rijksakademie weer OPEN is! Noteer alvast de data van dit unieke
moment van het jaar in de agenda.

Gezocht: vrijwilligers Museumnacht en RijksakademieOPEN

De Rijksakademie is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen meewerken tijdens Museumnacht (7
november) en RijksakademieOPEN (28 en 29 november, en previewdagen op 25 t/m 27 november). Lijkt het
je leuk om deel uit te maken van één van deze evenementen (of natuurlijk allebei) en daarmee tegelijkertijd
een kijkje te nemen binnen de Rijksakademie? Vind hier meer informatie en geef je op voor de
vrijwilligerspoule van de Rijksakademie via vrijwilliger@rijksakademie.nl.

Tentoonstellingen met alumni
Het laatste nieuws voor aankomende tentoonstellingen van alumni is altijd te vinden op de Rijksakademie
website en social media kanalen. Hieronder is een selectie gemaakt:
Ade Darmawan (RA 98/99)
Magic Centre, Portikus, Frankfurt
19 september - 15 november
Ola Vasiljeva (RA 08/09)
En Rachâchant, De Vleeshal, Middelburg
13 september - 13 december
Otobong Nkanga (RA 02/03)
Comot Your Eyes Make I Borrow You Mine, Kadist Art Foundation, Parijs
27 september - 20 december
Olga Balema (RA 11/12)
One reenters the garden by becoming a vegetable, Kunstverein Nürnberg, Nürnberg
12 september - 8 november
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