Opening residency jaar

links: Opening Residencyjaar 2013 / rechts: Lezing Tijs Goldschmidt (Foto´s Roy Taylor/RABK)
Op 7 februari opende Prof. Louise Gunning-Schepers (voorzitter college van bestuur UvA en HvA en tevens
voorzitter van de Raad van Toezicht Rijksakademie) het Residencyjaar 2013. De Rijksakademie verwelkomt dit
jaar 22 nieuwe residents: Jisan Ahn (KR/NL), Mehraneh Atashi (IR/MY), Nathan Azhderian (US), Paulien Barbas
(NL), Marcel van den Berg (NL), Paul Beumer (NL), Tim Breukers (NL), Felix Burger (DE), Quynh Dong (CH), Em’Kal
Eyongakpa (CM), Jason Gomez (US), Justin Gosker (CA/NL), Carlos Irijalba (ES), Joost Krijnen (NL), Katja Novitskova
(EE/NL), Oscar Abraham Pabón Morales (VE), Janis Rafailidou (GR), Cheng Ran (CN), Magali Reus (NL/FR), Masha
Ru (RU/NL), Smi Vukovic (CA/RS) en Müge Yilmaz (TR/IT). Zij sluiten zich aan bij de 24 residents die het tweede
residencyjaar zijn ingegaan. De introductiereis ging dit jaar naar Schiermonnikoog waar de kunstenaars in Hotel
van der Werff hun werk aan elkaar presenteerden en advisors Ansuya Blom en Tijs Goldschmidt een lezing gaven.

Selectie gesloten
Op 1 februari sloot de jaarlijkse aanmeldtermijn voor de Residency 2014. Kunstenaars van over de hele wereld
hebben het online aanmeldformulier ingevuld voor een plek op de Rijksakademie / De Ateliers. Dit jaar is voor
het eerst een aanmeldfee verplicht (met uitzondering van aanmeldingen uit de zogenaamde DAC landen). Op dit
moment worden alle aanmeldingen in kaart gebracht en vinden de voorbereidingen plaats voor de verschillende
juryrondes. Daarin worden de ruim 1500 aanmeldingen teruggebracht tot circa 30 kunstenaars die uitgenodigd
worden voor de Residency 2014. Voor het eerst wordt gezamenlijk geselecteerd met collega-instituut De Ateliers.
Inzendingen van Nederlandse of in Nederland gevestigde kunstenaars zullen beoordeeld worden in
samenwerking met het Mondriaan Fonds.
Ontwikkeling Theoriewerkplaats
Momenteel worden plannen ontwikkeld voor het vormgeven van een Theoriewerkplaats. De bibliotheek vormt
de basis, daar vanuit worden activiteiten georganiseerd waarin kennisproductie, reflectie en onderzoek centraal
staan. Het aanbod is toegesneden op de ontwikkelingen binnen de kunsten en de werk- en interessegebieden
van de resident kunstenaars. Activiteiten zullen met regelmaat toegankelijk zijn voor extern publiek en worden
aangekondigd op de website.
Kunstmanifestaties in de Verenigde Arabische Emiraten in maart
Op 13 maart opent de Sharjah Biennial 11 met onder andere werk Carlos Amorales, David Claerbout en Runa
Islam. De volledige lijst is te vinden op de website. In het naburige Dubai, vindt van 20-23 maart de kunstbeurs
Art Dubai plaats. Ook hier is werk te zien van meerdere Rijksakademie kunstenaars, waaronder Em’kal Eyongakpa
en Tala Madani. Dina Danish (RA 09/10) toont werk dat zij in Dubai heeft gemaakt tijdens haar verblijf in het A.i.R.
residency programma.

Film Zachary Formwalt bekroond met Tiger Award

Zachary Formwalt, Unsupported Transit, 2011, single/channel HD video met geluid, 14’25”
De film Unsupported Transit van Zachary Formwalt (RA 08/09) is bekroond met een Canon Tiger Award voor
Korte Films op het Internationaal Film Festival Rotterdam. De jury noemde de film “Een sterk esthetisch en
intellectueel statement. [..] een overtuigend werk van een veelbelovende jonge kunstenaar”.
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