RijksakademieOPEN 2013: 30 november en 1 december

Er wordt hard gewerkt aan de laatste voorbereidingen: werkplaatsen draaien op volle kracht, hier en
daar wisselen kunstenaars van ateliers en in de gangen worden de routebordjes opgehangen.
Naast de atelierpresentaties, is er een uitgebreid randprogramma met o.a.:
- rondleidingen door technische specialisten en resident artists
- RijksakademieTALKS: lezingen en gesprekken geïnitieerd door kunstenaars
- Footnotes filmprogramma toont inspiratiebronnen van de kunstenaars
- een presentatie in de historische collecties van de Rijksakademie
- het kinderatelier
Bekijk hier het programma.
Om een indruk te krijgen van wat zich op dit moment afspeelt, bekijk de video:

Masterclass Art Mediation tijdens RijksakademieOPEN
Dit jaar wordt voor het eerst een Masterclass Art Mediation georganiseerd. Zes 'art mediators'
verdiepen zich in mogelijkheden van ‘bemiddeling’ tussen publiek en hedendaagse kunstpresentatie.
Tijdens het RijksakademieOPEN weekend wordt de opgedane kennis in de praktijk gebracht met een
aanbod van speciale rondleidingen.

Publieksonderzoek
Stagiaire Zaza Versteeg (student kunstgeschiedenis aan de UvA) gaat een onderzoek uitvoeren naar
het publiek en de publiekservaring van RijksakademieOPEN. Zaza is hiervoor op zoek naar bezoekers
die al vaker RijksakademieOPEN hebben bezocht. Wil jij je ervaringen delen en deelnemen aan een
kort interview, mail dan naar zaza.versteeg@rijksakademie.nl

Uitgelichte onderdelen van het Amsterdam Art Weekend programma

Emile Zile, Jack, 2013, 4K RED video, 12', te zien op 30 november tijdens Amsterdam Art Weekend @
IDFA.
Gelijktijdig met RijksakademieOPEN vindt Amsterdam Art Weekend plaats (van vrijdag 29 november
t/m zondag 1 december). Tijdens dit weekend presenteren 40 Amsterdamse galeries, musea en
instituten speciale programma’s. Bijzonder in dit programma zijn de ‘Rijksakademie connects’route en het IDFA programma 'Paradocs'.
De 'Rijksakademie-connects'-route verbindt presentaties van alumni in 15 galeries en 4 instituten.
Onderdeel van de route is de performance ‘Iron’ van Francesca Grilli (RA 07/08) in de Oude Kerk (in
samenwerking met VZL/Contemporary Art) op zaterdag 30 november van 17.00-17.30 uur. Toegang 5
euro. Voor RijksakademieFANS zijn er 10 gastenlijst plaatsen beschikbaar inclusief gratis entree in de
Oude Kerk. Stuur hiervoor vóór 25 november een mail naar gritta.ewald@rijksakademie.nl.
Op 29 november, 30 november en 1 december staat het IDFA programma Paradocs in het teken van
Amsterdam Art Weekend. In drie blokken staan recente videowerken centraal van onder meer
kunstenaars van de Rijksakademie. Hier vindt u een overzicht van deelnemende residents en alumni.
Het volledige Amsterdam Art Weekend programma vindt u hier.

Save the date: boekpresentatie ‘Hiding Making –Showing Creation’ op 9 december

Maandag 9 december van 17.00 tot 19.00 vindt op de Rijksakademie de boekpresentatie plaats van
Hiding Making – Showing Creation. The Studio from Turner to Tacita Dean over de atelierpraktijk en
de strategieën die kunstenaars ontwikkelden om hun artistieke praktijk aan het publiek te tonen of
juist te verhullen. Tijdens de presentatie zullen interviews plaatsvinden met residents Céline Berger en
Bert Jacobs. Verder zal alumnus Berend Strik (RA 85/88) een korte lezing geven met de titel Decipher
the Artist’s mind. De avond is openbaar toegankelijk en wordt afgesloten met een drankje. Graag
RSVP naar A.C.Kisters@uu.nl
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