Oproep vrijwilligers museumnacht @ Rijksakademie
De Rijksakademie doet op zaterdag 3 november mee aan de museumnacht en zoekt
hiervoor enthousiaste vrijwilligers. De Rijksakademie staat in thema van ‘the making of’; in
projectruimtes en werkplaatsen worden werken en werkprocessen getoond. Bezoekers
kunnen op eigen houtje het gebouw verkennen, maar ook deelnemen aan een rondleiding
voor meer 'inside information'. Rijksakademie Cinema toont een doorlopend
filmprogramma. Vanaf 23.00 uur is er een feest in de grafiekwerkplaats met dj Zile. Om de
avond tot een succes te maken worden vrijwilligers gezocht, onder meer voor
bar/entree/suppoost/informatie. Vrijwilligers ontvangen consumpties en twee vrijkaartjes
voor RijksakademieOPEN 2012 (1 en 2 december 2012). Je kunt je voor 15 oktober
opgeven bij coördinator Marieke Warmelink. Meer info

Campagne RAOPEN opnieuw door Ben Laloua/Didier Pascal

Ontwerpstudio Ben Laloua/Didier Pascal tekent opnieuw voor het ontwerp van de
campagne en de publicatie RijksakademieOPEN 2012. Daarmee staat voor het derde jaar
op rij de R centraal in de vormgeving. In de publicatie wordt het overzicht van de 56
resident artists aangevuld met teksten van Feiko Beckers (RA 10/11) en advisors Hans
Aarsman, Maria Barnas en Tijs Goldschmidt waarin verschillende kanten van de
Rijksakademie worden belicht. Ook is er een overzicht met bijzondere werken uit de
collecties – van vroeger tot nu - opgenomen.

Rijksakademie blog
Enthousiaste schrijvers van over de hele wereld hebben gereageerd op de oproep voor
gastbloggers in de nieuwsbrief van juni. De eerste vijf bijdragen staan inmiddels op het
Rijksakademie Inside/out blog. Volg de wekelijkse updates om te delen in experimenten
van de kunstenaars in de technische werkplaatsen, voor verslagen van lezingen,
openingen en evenementen, en voor interviews met alumni over hoe zij terugkijken op
hun werkperiode aan de Rijksakademie. In aanloop naar RijksakademieOPEN wordt de
frequentie opgevoerd en zijn de voorbereidingen te volgen. Tijdens RijksakademieOPEN zal
een team van bloggers live verslag doen.
Prijzen
Aukje Koks (RA 07/08) heeft de Wolvecampprijs 2012 gewonnen. De tweejaarlijkse
nationale prijs is een oeuvre-/stimuleringsprijs voor schilders. De prijs bestaat uit een
geldbedrag van € 18.500,- een bijdrage van € 10.000,- voor de realisatie van een
monografie en een solotentoonstelling in AkkuH, Aktuele Kunst Hengelo. Maarten
Overdijk (RA 09/10) ontving de Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs 2012. Aan deze
prijs is geldbedrag en een penning verbonden. André Pielage (RA 05/06) ontving de
Publieksprijs voor zijn werk in de reizende tentoonstelling Hoog Water georganiseerd door
Kunstenlab in Deventer. Dimitar Genchev (RA 12), Thomas Raat (RA 11/12), Sanne
Rous (RA 11/12) en Josje Peters (RA 10/11) hebben de Buning Brongers Prijs voor jonge
veelbelovende kunstenaars toegekend gekregen. Op vrijdag 21 december wordt een
tentoonstelling met het werk van de prijswinnaars in Arti et Amicitae geopend.
Tentoonstellingen

Min Oh, The Suite, 2012. Video en object-installatie: Min Oh. Performance: Lisa Vereertbrugghen

Meerdere resident artists hebben op dit moment een solotentoonstelling. Femmy Otten
(Fons Welters/Playstation in Amsterdam, tot en met 27 oktober), Min Oh (De
Nederlandsche Bank in Amsterdam, tot en met 25 oktober), Bea McMahon (Temple Bar
Gallery in Dublin, tot en met 24 november) en Kate Levant (Zach Feuer Gallery, New
York, 19 oktober tot en met 21 november). De tentoonstelling van Daniëlle van Ark
in Foam in Van Loon opent donderdag 12 oktober en is te zien tot en met 21 januari 2013.
Tot en met 14 oktober is nog de tentoonstelling RE-Search in Foam te zien met alumni van
de Rijksakademie die werken met fotografie als medium of als onderwerp. In De Hallen
Haarlem is tot en met 18 november Studio Verwey te zien, een groepstentoonstelling met

vijf alumni die allen een 'Kees Verwey Fellowship' ontvingen tijdens hun residency aan de
Rijksakademie.
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