RijksakademieOPEN 2012
De voorbereidingen voor RijksakademieOPEN op 1 en 2 december zijn in volle gang. 56
kunstenaars werken aan hun presentatie en het programma krijgt steeds meer vorm.
Naast verschillende rondleidingen en het kinderatelier, vindt dit jaar voor het eerst
Rijksakademie Talks plaats, een programma met boekpresentaties, lezingen en discussies
waarin resident artists aan het woord komen.
Na het succes van vorig jaar, vindt in samenwerking met het Domein voor Kunstkritiek een
workshop kunstkritiek plaats tijdens RijksakademieOPEN. Voor meer informatie en
inschrijving, kijk hier.
Gelijktijdig vindt buiten de muren van de Rijksakademie Amsterdam Art Weekend plaats.
Amsterdamse galeries presenteren werk van talent in de beeldende kunst, waaronder van
Rijksakademie alumni. De deelnemende galeries benadrukken hiermee het belang van
talentontwikkeling voor het Amsterdamse kunstenveld. Amsterdam Art Weekend wordt
georganiseerd door Capital A.

Rabobank is hoofdsponsor RijksakademieOPEN
De Rabobank heeft zich als hoofdsponsor verbonden aan RijksakademieOPEN voor de
komende drie jaar. Al jaren zijn de Open Atelier-dagen mogelijk dankzij gelden uit
fondsenwerving, maar met een hoofdsponsor is de openstelling van de Rijksakademie voor
de komende jaren gegarandeerd.

Museumnacht in de Rijksakademie groot succes

Museumnacht 2012. (Foto De Fotomeisjes)
De eerste deelname van de Rijksakademie aan Museumnacht was een groot succes. Meer
dan 1300 bezoekers bezochten het Rijksakademie programma met work in progress van

residents, RijksakademieCinema, een presentatie in de metaalwerkplaats en een minicollege van Tijs Goldschmidt. Ook was er een Hard Hat Tour langs de geheime plekken van
de Rijksakademie en ter afsluiting een feest met verschillende DJ’s.
Museumnachtbezoekers in bezit van het Museumnacht-polsbandje krijgen gratis entree
voor RijksakademieOPEN op 1 en 2 december. Bekijk hier de foto’s.
Gezamenlijke selectie Rijksakademie/De Ateliers residency 2014
In 2013 starten de Rijksakademie en De Ateliers een nieuw partnership. Vanaf 2014 bieden
de Rijksakademie en De Ateliers 60 ateliers op twee locaties. Elk jaar komen er circa dertig
ateliers beschikbaar. Een werkperiode aan de Rijksakademie/De Ateliers duurt 1 jaar en
kan worden verlengd met 1 jaar. Toegelaten kunstenaars hebben toegang tot de faciliteiten
van beide instellingen, waaronder een eigen atelier, werkplaatsen, bibliotheken, seminars
en Open Atelier-dagen. De teams van advisors (Rijksakademie) en tutor artists (De
Ateliers) worden geleidelijk geïntegreerd. Aanmelding voor de residency 2014 is mogelijk
van 1 januari 2013 tot 1 februari 2013 door gebruik te maken van het online
aanmeldingsformulier op http://www.rijksakademie.nl/ of http://www.de-ateliers.nl/.

Prijzen

(links) Cevdet Erek, SSS Sahil Sahnesi Sesi Shore Scene Soundtrack, 2006, performance at
RijksakademieOPEN / (rechts) Céline Berger, unfreie Bearbeitungen, 2012, video
installation in an office room, variable size
Cevdet Erek (RA 05/06) heeft de Nam June Paik Award 2012 gewonnen voor zijn werk
SSS — Sahil Sahnesi Sesi/Shore Scene Soundtrack, waarvoor hij de basis heeft gelegd
tijdens zijn werkperiode aan de Rijksakademie. Huidige resident Céline Berger heeft de
Newcomer Award ontvangen. De prijzen worden uitgegeven door International Media Art
Award of the Arts Foundation of North Rhine-Westphalia (Kunststiftung NRW).
Jasper Hagenaar (RA 04/05) en Evi Vingerling (RA 05/06) kregen uit handen van H.M.
Koningin Beatrix de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2012 uitgereikt.
Symposium ‘The Future Studio’ in De Hallen Haarlem

(rechts) Ištvan Išt Huzjan (foto Jordi Huisman)
Aanstaande vrijdag, 16 november, presenteert De Hallen Haarlem ‘The Future Studio’
waarin het kunstenaarsatelier centraal staat. Op deze dag presenteren theoretici en
kunstenaars hun visie op de hedendaagse atelierpraktijk. Hierbij is aandacht voor actuele
ontwikkelingen en visie op de toekomst. Met onder meer Martijntje Hallmann, hoofd

Rijksakademie Residency, en alumni Folkert de Jong (RA 98/99), Alicia Framis (RA
95/96) en Ištvan Išt Huzjan (RA 08/09). Voor meer informatie over programma en
aanmelding, klik hier.
Dit symposium is onderdeel van het programma rondom de tentoonstelling Studio Verwey,
die nog tot en met 18 november te zien is in De Hallen.
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