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Prelude op RijksakademieOPEN: museumnacht

Aankomende zaterdag, 7 november, doet de Rijksakademie van beeldende kunsten mee aan de
Amsterdamse Museumnacht. De Rijksakademie is open van 19 tot 2 uur en biedt onder andere een crash
course kunst kijken, hard hat tours langs verborgen plekken in het gebouw. Daarnaast zijn er enkele korte
films, performances en enkele ateliers geopend. Bekijk de website voor het volledige programma.

Awards en nominaties

RijksakademieOPEN en Amsterdam Art
Weekend 2015

Dina Danish,Stop Sun!, Continue Sun!, 2010

De Abraaj Group heeft alumna Dina Danish (RA
09/10) uitgekozen als één van de drie winnende
kunstenaars voor de Abraaj Group Art Prize 2016.

RijksakademieOPEN en Amsterdam Art Weekend
zullen gezamenlijk worden geopend door Zijne
Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn. In het

Danish en de andere winnaars hebben een
geldbedrag gewonnen dat wordt ingezet om een
groepstentoonstelling tot stand te brengen tijdens
Art Dubai 2016.
Alumna Min Oh (RA 11/12) heeft de Doosan
Yonkang Arts Award mogen ontvangen. Samen met
drie andere winnaars heeft ze een geldbedrag, een
residency in New York en twee shows bij Doosan
Gallery in Seoul en New York gewonnen.

Houtwerkplaats:
Mertens Frames

weekend van 28 en 29 november verwelkomen 46
kunstenaars het publiek in hun ateliers. Tijdens
RijksakademieOPEN zijn trends in de kunst te
ontdekken en is experiment en vernieuwing te
zien. Houd de website in de gaten voor het
programma en social media voor previews.
Tijdens Amsterdam Art Weekend, donderdag 26
t/m zondag 29 november, presenteren
Amsterdamse galeries, musea en instituten
tentoonstellingen, debatten, performances en
screenings. Er is een speciale Rijksakademieconnected route samengesteld waardoor werk van
alumni en residents in de stad gemakkelijk is te
vinden. Kijk hier voor meer informatie over het
gehele programma.

Verfwerkplaats:
Old Holland Classic Colours

Mertens Frames in de houtwerkplaats

Old Holland Classic Colours

Mertens Frames biedt haar expertise aan de
Rijksakademie in de vorm van ondersteuning in de
houtwerkplaats en de ontwikkeling van een
workshop ’lijsten maken’ in 2016. Bij Mertens
Frames staat kwaliteit van inlijsten en presenteren
voorop. Met dit partnership wordt een nieuwe
technische specialisatie toegevoegd aan het
technische aanbod van de Rijksakademie en wordt
bijgedragen aan de kwaliteit van werk en
presenteren. Het bedrijf kenmerkt zich door
vakmanschap van inlijsten en hoge kwaliteitseisen
aan materialen en afwerking.

Alweer voor het vijfde jaar op rij heeft Old Holland
Classic Colours alle schilders op de Rijksakademie
een koffer met acryl en olieverf cadeau gedaan. De
ambachtelijke ervaring van het bedrijf, de
technologische kennis en raadpleging van
kunstenaars wereldwijd resulteren in een reeks
kunstenaarsverven van de hoogste kwaliteit.
Rijksakademie kunstenaars kunnen na hun verblijf
tegen een gereduceerd tarief gebruik blijven maken
van Old Holland producten.

Shows met alumni
Het laatste nieuws voor aankomende tentoonstellingen van alumni is altijd te vinden op de Rijksakademie
website en social media kanalen. Hieronder is een selectie gemaakt:
Mounir Fatmi, Uche Okpa-Iroha, Em'kal Eyongakpa
Biennale Africaine de la Photographie, 31 oktober - 31 december, Bamako
Karishma D'souza - Bridges
Dapiran Art Space Project, 31 oktober - 19 december, Utrecht
Erik van der Weijde, Philipe van Wolputte - Material
Florence Loewy, 7 november - 19 december, Parijs
Katja Novitskova - Ocean of Images: New Photography 2015
MoMA, 7 november 2015 - 20 maart 2016, New York
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