Geslaagd Open Monumentenweekend

In het weekend van 13 en 14 september was de Rijksakademie een van de deelnemers aan Open
Monumentendag 2014. Maar liefst 925 bezoekers verdiepten zich in de geschiedenis van de
voormalige Kavellerie-Kazerne tijdens een rondleiding en bezochten de tentoonstelling met werken
uit de Rijksakademie collectie van alumni en Prix de Rome winnaars.
Researching the library

In de vitrines van de Reading Room van de Rijksakademie bibliotheek worden werken uit de
bibliotheekcollectie tentoongesteld. De kleine presentaties zijn visuele commentaren en discussies die
tot stand komen in samenwerking met kunstenaars, verzamelaars en bibliotheken.
De komende maanden worden schitterende Japanse houtsnede prenten van rond de eeuwwisseling
getoond in samenhang met twee hedendaagse werken van Takeo Hanazawa, uit de collectie van
Junko Shimada (Tokyo) en Huisman-Jurriëns. De bibliotheek is geopend van woensdag tot en met
vrijdag, 11.00-17.00.

Hedendaagse Kunstcollectie
Ieder jaar worden nieuwe werken toegevoegd aan de Kunstcollectie. Resident artists doneren een
werk of een studie van werk aan het einde van hun werkperiode. Enkele werken worden op de
website uitgelicht.
De historische en hedendaagse kunstcollecties geven een blik op drie eeuwen kunstonderwijs en
kunstenaarschap. De collecties zijn divers van karakter en komen daarmee tegemoet aan de
gevarieerdheid van belangstelling van kunstenaars: er zijn prenten, platenmappen, boeken,
tekeningen, schilderijen, gipsen, foto’s, affiches, penningen, dia’s en digitaal materiaal. Jaarlijks
worden deze aangevuld met werk van de residerende kunstenaars.
De collecties zijn op afspraak te bezoeken.
Museumnacht
De Rijksakademie doet met een rijk programma mee aan de Amsterdamse Museumnacht op 1
november. Zo is er een crash course kunst kijken, leiden hard hat tours langs verborgen plekken in het
gebouw en openen enkele kunstenaars hun atelier. Bekijk hier het hele programma. De Rijksakademie
is open van 19.00 tot 2.00.
Save the Date: RijksakademieOPEN 2014 op 29 en 30 november
In het weekend van 29 en 30 november openen alle kunstenaars van de Rijksakademie de deuren van
hun atelier. Noteer alvast de data in de agenda om dit bijzondere moment in het jaar niet te missen.
Meehelpen met Museumnacht en RijksakademieOPEN
De Rijksakademie is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen meewerken tijdens
Museumnacht (1 november) en RijksakademieOPEN (29 en 30 november met previewdagen op 26
t/m 28 november). Vind hier meer informatie en geef je op voor de vrijwilligerspoule van de
Rijksakademie via vrijwilliger@rijksakademie.nl.
Winnaar Wolvecampprijs
Wij feliciteren alumna Esther Tielemans (RA 01/02) met het winnen van de Wolvecampprijs 2014. De
prijs, georganiseerd door HeArtpool, wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een Nederlandse schilder
onder de 40 en bestaat uit een geldbedrag, solotentoonstelling en bijdrage aan een monografie. De
andere twee genomineerden waren Wafae Ahalouch el Keriasti (RA 06/07) en Marijn van Kreij (RA
05/06).

Instagram

De Rijksakademie is ook actief op Instagram. Volg ons op www.instagram.com/rijksakademie voor
foto’s vanuit de Rijksakademie en tentoonstellingen van alumni.
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