Museumnacht succes

Ruim duizend mensen bezochten tijdens Museumnacht de Rijksakademie. Er was veel enthousiasme
voor de crash course kunst kijken, de hard hat tours en het filmprogramma. Het Museumnacht bandje
geeft bovendien gratis entree voor RijksakademieOPEN op 29 en 30 november.
We willen de Museumnacht vrijwilligers ontzettend bedanken voor hun bijdrage. Voor
RijksakademieOPEN zijn we nog op zoek naar extra vrijwilligers. Mail vrijwilliger@rijksakademie.nl
voor meer informatie.
The Reader

Grafisch ontwerp Felix Salut

De Reader is een project van de Theoriewerkplaats op initiatief van kunstenaar en advisor Maria
Barnas. Het afgelopen jaar heeft Maria Barnas residents en alumni geïnterviewd over lezen en de
relatie tot de kunstenaarspraktijk. De interviews staan telkens in het teken van een boek dat de
kunstenaar graag zou herlezen. Gedrukte versies van de interviews worden toegevoegd aan de
boeken en voorzien van een herkenbaar label. De eerste inserts zijn te vinden in The third policeman
van Flann O’Brien (keuze van Jason Gomez), The chairs van Eugene Ionesco (keuze van Bert Jacobs) en
The immortal life of Henrietta Lacks van Rebecca Skloot (keuze van Crystal Z. Campbell). De boeken

zijn vanaf a.s. vrijdag in te zien voor alle bibliotheek bezoekers, woensdag t/m vrijdag van 11.00-17.00
uur.
RijksakademieOPEN
De Rijksakademie maakt zich op voor RijksakademieOPEN in het weekend van 29 en 30 november.
Alle 49 kunstenaars nodigen het publiek in hun atelier en tonen werk. Naast de atelierpresentaties is
er een film- en performanceprogramma, zijn er rondleidingen en wordt dit jaar live radio gemaakt
vanuit de Rijksakademie. Houd de website in de gaten voor updates over het programma:
www.rijksakademie.nl/open.
We zijn de begunstigers van RijksakademieOPEN – hoofdsponsor Rabobank, Fonds 21, VSBfonds, K.F.
Hein Fonds, Adam Mickiewicz Institute, Stichting Het Amsterdamsche Fonds en Stichting 'De GijselaarHintzenfonds' voor de publicatie – dankbaar voor hun steun.
Vormgeving RijksakademieOPEN door Experimental Jetset

De vormgeving van RijksakademieOPEN is dit jaar in handen van Experimental Jetset. De namen van
de 49 resident artists worden verspreid over uitnodigingen, posters, flyers en advertenties, iedere
naam krijgt zijn eigen ruimte. Door de vermelding dat het kunstwerk niet kan worden gezien, wordt
ook geraakt aan kwesties als representatie en reproductie.
Amsterdam Art Weekend tijdens RijksakademieOPEN
Tijdens Amsterdam Art Weekend, donderdag 27 t/m zondag 30 november, presenteren Amsterdamse
galeries, musea en instituten tentoonstellingen, debatten, performances en screenings. Het
ontdekken van jong talent staat centraal. Via de ‘Rijksakademie connected’-route kan werk van alumni
en residents in de stad makkelijk gevonden worden. Films van Rijksakademie kunstenaars zijn
onderdeel van het Paradocs programma tijdens IDFA op zaterdag en zondag. Meer informatie over
het programma vindt u hier.

Museum Beelden aan Zee toont Prix de Rome gipsen in nieuwe Gipsotheek

v.l.n.r. Johan G. Wertheim, De verloren zoon, 1926; Daniël Cornelis Steenbergen, Franciscus van Assisi, 1938; Johan Limpers, Koré, 1940

Op 14 november opent Museum Beelden aan Zee de nieuwe Gipsotheek aan Zee. Onderdeel van de
opstelling zijn gipsen uit de collectie van de Rijksakademie. Het zijn beelden uit de eerste helft van de
20e eeuw die zijn gemaakt door prijswinnaars van de Prix de Rome. Meer over de geschiedenis van de
Prix de Rome is te lezen in Prix de Rome 200 jaar, verkrijgbaar via onze online boekwinkel. Tot 2013
werd de Prix de Rome georganiseerd door de Rijksakademie.
Vrijheidslezing van Ade Darmawan
Op 23 oktober sprak Ade Darmawan (Rijksakademie 98/99) de 7e Vrijheidslezing uit op uitnodiging
van De Balie en Amnesty International. Darmawan sprak over zijn werk, idealen en visie op vrijheid.
Ade Darmawan is oprichter van het kunstenaarsplatform ruangrupa. Het is mogelijk de lezing online
terug te kijken.
Prijzen

Kemang Wa Lehulere, A Homeless Song, 2013
Lisa Oppenheim, New Photography, Installation View, Museum of Modern Art, New York, 2013

Resident Kemang Wa Lehulere is uitgeroepen tot winnaar in de categorie beeldende kunst van de
2015 Young Artist Awards. De prijs is een initiatief van Standard Bank die jong talent in Zuid-Afrika wil
stimuleren. Als deel van de prijs, wordt Wa Lehuleres werk opgenomen in het hoofdprogramma van
het 2015 National Arts Festival in Grahamstown (Zuid-Afrika) in juli 2015.
Lisa Oppenheim (Rijksakademie 04/05) is de winnaar van de 2014 Shpilman International Prize for
Excellence in Photography. De prijs is een geldprijs en wordt elke twee jaar uitgereikt door het Israël
Museum in Jeruzalem.
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