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Mooie editie RijksakademieOPEN 2015
RijksakademieOPEN 2015 zit er weer op! We blikken terug op een succesvol weekend met 66
kunstenaarspresentaties van 46 residents in ateliers en projectruimtes. Er waren performances en films,
rondleidingen en live radio uitzendingen. De editie werd goed bezocht met ruim 7.000 bezoekers in drie
dagen.
“Intrigerende kunst buiten alle kaders” – Jan Pieter Ekker, het Parool (26 november)

Gezamenlijke opening RijksakademieOPEN en Amsterdam Art Weekend

Links: Openingsspeech van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn. Foto: Tomek Dersu Aaron Rechts: (vlnr) Susan Gloudemans (directeur
Trustfonds), Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn, Adriana Gonzalez Hulshof (directeur Amsterdam Art) en Els van Odijk (directeur
Rijksakademie van beeldende kunsten)

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn opende RijksakademieOPEN en Amsterdam Art Weekend
donderdag 26 november tijdens een feestelijke bijeenkomst met vele gasten uit de internationale
kunstwereld.
In zijn openingswoorden benadrukte de prins het belang van de Rijksakademie dat als instituut
internationale kunstenaars tijd en ruimte biedt, om het beste uit zichzelf te halen:
"Time to think, learn, create and develop is exactly what Rijksakademie is about. This institution offers one
to two years to the best artistic talents worldwide to step out of the frantic pace and distractions of the daily
art world to work on personal development and new ideas."

Een impressie

Een impressie: Johann Arens (linksboven), Riley Harmon (rechtsboven) en Sam S. Samiee (rechtsonder) Foto: Tomek Dersu Aaron

Na de officiële opening op donderdag zijn op vrijdag 27 november vooral alumni en internationale
professionele contacten ontvangen. De vrijdag is afgesloten met een ‘borrel’ voor met name alumni, huidige
resident kunstenaars en medewerkers.
In het weekend zijn de deuren helemaal opengegaan. Iedere dag waren er rondleidingen waarbij enkele
ateliers uitgebreid werden bezocht door mediators, Hard Hat tours langs bijzondere plekken in het gebouw
door medewerkers en rondleidingen door de werkplaatsen door technisch specialisten. Ook voor het
kinderatelier was veel belangstelling.
“Ze [kunstenaars] laten ons zaterdag en zondag binnen in hun heiligdommen: de ateliers. Waar normaal
wordt gezwoegd, hebben ze nu een solotentoonstelling samengesteld. Een perfecte gelegenheid om kennis
te maken.” – Anna van Leeuwen, Volkskrant (26 november)

Art Mediation rondleidingen

Kinderatelier

Atelier impressie Feng Chen. Foto: Tomek Dersu Aaron

Foto: Tomek Dersu Aaron

Er was veel belangstelling bij de rondleidingen door
art mediators. Met dit jaar tours zoals een crash
course kunst kijken, een filosofie rondleiding en
een senses tour: een zinnenprikkelende tour die
alle zintuigen op scherp zet aan de hand van het
werk van verschillende kunstenaars. De art
mediators hebben een masterclass gevolgd die de
Rijksakademie heeft aangeboden aan jonge
professionals die werkzaam zijn in
museumeducatie. Hierin werd ingezoomd op
manieren hoe je met publiek in gesprek kan gaan
over hedendaagse kunst.

Ook de jonge bezoekers konden tijdens
RijksakademieOPEN onder deskundige begeleiding
aan de slag.

Publicatie RijksakademieOPEN 2015

De kunstenaars van het residencyjaar 2015 zijn terug te vinden in de RijksakademieOPEN publicatie. De
publicatie is te koop voor €7,50 in de bibliotheek van de Rijksakademie en online via de boekwinkel. Dit jaar
heeft Studio Laucke Siebein de vormgeving onder zijn hoede genomen.

Begunstigers
We zijn de begunstigers van RijksakademieOPEN – hoofdsponsor Rabobank, Fonds 21, VSBfonds, K.F. Hein
Fonds, Janivo Stichting, Acción Cultural Española, Stichting Het Amsterdamsche Fonds, Stichting Gifted Art
en Stichting 'De Gijselaar-Hintzenfonds' voor de publicatie – dankbaar voor hun steun.

RijksakademieOPEN 2015 in de pers
RijksakademieOPEN 2015 is door de pers in kranten, magazines en online volop vertegenwoordigd. Ook op
internet is ruim aandacht besteed aan RijkskademieOPEN. Bekijk hier alle verschenen artikelen.

Tenslotte
Wij wensen u een gezond en voorspoedig 2016 toe.
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