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Kajsa Ollongren opent Rijksakademie residency 2015

Els van Odijk, directeur Rijksakademie (links), Kajsa Ollongren locoburgemeester en wethouder Cultuur Amsterdam (rechts); Gaston
Meskens, filosofisch activist, kernfysicus en beeldend kunstenaar. (Foto's Roy Taylor/RABK)

Op 29 januari jl. heeft Kajsa Ollongren, locoburgemeester en wethouder Cultuur Amsterdam, het
Rijksakademie residency jaar 2015 geopend.
Quote: Many former residents of the Rijksakademie are known worldwide now and luckily a lot of them stay
connected to Amsterdam. Sometimes they stay here, sometimes they leave. But they never leave their
experience. They always take it with them and it is reflected in their work.
Als keynote spreker sprak Gaston Meskens - filosofisch activist, kernfysicus, beeldend kunstenaar en adviseur
Verenigde Naties - over de relevantie van de maatschappelijke positie van de kunstenaar:
"reflexivity as art activism’’ touching upon the position of artists in today’s society. What is the role of artists
in the social and political arena and can they really contribute?
Alle residents hebben een eigen pagina op de Rijksakademie website.

Schiermonnikoog

(Cultuur)historische wandeling en bezoek aan het schelpenmuseum (Foto's Sandra Felten/RABK)

Aan de start van het Rijksakademie residency jaar zijn resident kunstenaars, advisors en medewerkers voor
een kennismakingsreis naar Schiermonnikoog vertrokken.

Jakarawal Nilthamrong wint Hivos Tiger
Awards 2015

runagrupa krijgt leiding
Sonsbeektentoonstelling 2016

Jakrawal Nilthamrong, Vanishing Point, 2015, still shot

Alumnus Jakrawal Nilthamrong
(RA 07/08) heeft met zijn film Vanishing Point
tijdens het International Film Festival Rotterdam een
Hivos Tiger Award gewonnen. Tijdens zijn bezoek
aan Nederland verzorgde Jakrawal een presentatie

Het Indonesisch kunstenaarscollectief ruangrupa

in de Rijksakademie en bezocht hij kunstenaars in
hun atelier.

heeft de artistieke leiding gekregen over de
Sonsbeektentoonstelling 2016 in Arnhem. ruangrupa
staat onder leiding van oud-resident Ade Darmawan
(RA 98/99) en werd unaniem gekozen door de
selectiecommissie. Eerder, in december, sprak Ade
de Vrijheidslezing uit in De Balie in Amsterdam en
legde hij aansluitend atelierbezoeken af in de
Rijksakademie.

Theoriewerkplaats Rijksakademie

Researching the library: Japanse patroonboeken met houtsneden

De Theoriewerkplaats presenteert regelmatig in de tijdschriftenlounge een selectie uit de bijzondere
collecties van de Rijksakademie onder de naam Researching the Library. Op dit moment is een presentatie te
zien rond Japanse patroonboeken met houtsneden. Thema is het eeuwenoude golfpatroon dat oude en
nieuwe werken met elkaar verbindt. De presentatie is tot stand gekomen in samenwerking met Hetty
Huisman van VOID editions. Openingstijden bibliotheek en tijdschriftenlounge: woensdag t/m vrijdag van
11:00 tot 17:00 uur.

Veel werken van alumni aangekocht door
De Nederlandsche Bank

Stedelijk Museum voegt werken van alumni
toe aan collectie

Persijn Broersen & Margit Lukács

Het Stedelijk Museum voegt twee werken van
Rijksakademie alumni Persijn Broersen & Margit
Lukács (RA 07/08) en Elspeth Diederix (RA
98/99) toe aan de collectie.
Daniëlle van Ark

De werken maken deel uit van de lopende

De Nederlandsche Bank presenteert collectie

tentoonstelling On The Move. Storytelling in

aankopen 2014: Daniëlle van Ark (RA 12/13), Marijn
van Kreij (RA 05/06), Jean-Baptiste Maître (RA

Contemporary Photography and Graphic Design;
hoe verkennen fotografen nieuwe manieren om

09/10), Florian Quistrebert (RA 12/13), Berend Strik
(RA 85/88), Jennifer Tee

verhalen vorm te geven.

(RA 00/01), Derk Thijs (RA 09/10) en Roy Villevoye
(RA 79/84).

On the Move is nog tot en met 22 februari te zien in
het Stedelijk Museum in Amsterdam.

ARCO Madrid

Dina Danish genomineerd voor De
Volkskrant Beeldende Kunstprijs 2015

Dina Danish, Live from the Aquarium, 2012, still shot

Alumna Dina Danish (RA 09/10) is genomineerd
voor De Volkskrant Beeldende Kunstprijs 2015. Haar
werk en dat van de andere genomineerden Sander
Breure en Witte van Hulzen, Levi van Veluw en Koen
ARCO Madrid presenteert werk van Rijksakademie
alumni waaronder: Carlos Irijalba (RA 13/14), Ola
Vasiljeva (RA 08/09) en Constant Dullaart (RA
07/08).
Bezoek de website om te zien welke alumni
deelnemen.
De beurs loopt van 25 februari tot en met 1 maart.

Tentoonstellingen met advisors en alumni
Een selectie:
Narcisse Tordoir
Tordoir verkent Tiepolo, Museum Het Valkhof, Nijmegen
21 januari – 14 juni
Ahmet Ögüt
Forward, Van Abbemuseum, Eindhoven
7 maart – 14 juni

Tasselaar worden op dit moment tentoongesteld in
het Stedelijk Museum Schiedam.
De winnaar wordt 12 april bekend gemaakt.

Krištof Kintera
Your Light is My Life, Kunsthal, Rotterdam
28 februari – 7 juni
Carlos Irijalba
SKINS, Galería Moisés Pérez de Albéniz, Madrid, ES
24 januari – 14 maart
Anna Franceschini
Mechanically Yours, Der Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, DE
7 februari – 19 april
Kemang Wa Lehulere
To whom it may concern, Stevenson, Cape Town, ZA
22 januari – 28 februari
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