RijksakademieOPEN 2012 groot succes
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Zo’n 7000 mensen bezochten de afgelopen dagen RijksakademieOPEN. Het Amsterdamse
publiek en een gemêleerd internationaal gezelschap uit de wereld van kunst, media,
politiek en industrie liet zich verrassen door de presentaties en performances van 56
kunstenaars. Zij konden individueel rondlopen, deelnemen aan een rondleiding en ‘Talks’
en booklaunches in de RaboRoom bijwonen. De jongste bezoekers knutselden in het
kinderatelier.
Een team van bloggers heeft tijdens de dagen verslag gedaan in woord en beeld. Resident
Pawel Kruk maakte een video in de aanloopfase naar de RijksakademieOPEN. Bezoek het
blog voor interviews met bezoekers, verslagen en sfeerimpressies. U kunt nog meer lezen
over RijksakademieOPEN 2012 via bijvoorbeeld Metropolis M en Mister Motley.

Burgemeester van der Laan: 'een sieraad voor Amsterdam'

Burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan en Rijksakademie directeur Els van Odijk (Foto
Roy Taylor/RABK)

Tijdens de officiële opening van RijksakademieOPEN 2012 brak Burgemeester van
Amsterdam Eberhard van der Laan een lans voor de Rijksakademie: "De Rijksakademie is
naast een van de top kennisinstituten van Nederland, een sieraad voor Amsterdam en ons
cultureel erfgoed, en dat moeten we bewaren voor alle komende generaties."
De burgemeester noemt het kosmopolitische karakter als een van de belangrijkste
eigenschappen van Amsterdam en roemt de Rijksakademie voor haar bijdrage aan de
internationale reputatie van de stad. Hij eindigt zijn toespraak met de woorden dat de stad
Amsterdam de Rijksakademie blijvend zal steunen.
'Kunst en wetenschap' tijdens RijksakademieOPEN

Resident Céline Berger in gesprek met Tijs Goldschmidt en de gasten in de zaal (Foto Mattie van der
Worm/RABK)

Zo’n 30 wetenschappers van o.a. KNAW-instituten, TNO en uit het bedrijfsleven waren
uitgenodigd voor een bijeenkomst met kunstenaars en technisch specialisten van de
Rijksakademie om uit te wisselen over de raakvlakken tussen kunst, wetenschap en
innovatie. Schrijver/bioloog Tijs Goldschmidt (advisor Rijksakademie) en de gasten gaan
kort in op de uiteenzetting van vier residents artists over hun projecten op het gebied van
risico-analyse en bedrijfsmodellen (Céline Berger), constructie van geschiedenis en
collectief geheugen (Crystal Z. Campbell), culturele antropologie en
ontwikkelingssociologie (Eric Giraudet de Boudemange) en micro en macro afstanden
(Kianoosh Motallebi).

Rijksakademie Talks
In de speciaal ingerichte ruimte van hoofdsponsor Rabobank vonden in het weekend
Rijksakademie Talks plaats. De Talks betroffen een breed scala aan onderwerpen, zoals
lezingen over het eigen werk, presentaties van boeken en voordrachten over het werk van
residents, zoals dat van Gert Jan Kocken en Kurt Nahar. Ook vertelden verschillende oudresidents over werk en lopende projecten.

Young Professionals
De Rijksakademie wil een jongere generatie actief betrekken bij de ontwikkeling van talent
en delen in ervaringen in de breedste zin. Een speciale bijeenkomst werd georganiseerd
voor jong, in kunst geïnteresseerd, publiek. Zij kregen een uitgebreide introductie over de
Rijksakademie gevolgd door een rondleiding met afsluitende borrel. Vele deelnemers
kwamen in het weekend terug.

De Rijksakademie bedankt
Hoofdsponsor Rabobank, Amsterdams Fonds voor de Kunst, SNS REAAL Fonds, VSBfonds
en Stichting ‘De Gijselaar-Hintzenfonds’ voor het mogelijk maken van RijksakademieOPEN
2012.

Rijksakademie Vriendenkring
Ook dankt de Rijksakademie haar vrienden en sponsoren. Dankzij deze steun wordt het
werk van de Rijksakademie mede mogelijk gemaakt. Als vriend komt u in contact met
veelbelovende kunstenaars, deelt u in inspiratie en draagt u bij aan de ontdekking van het
nieuwe. Meer informatie kunt u vinden op onze website.

Amsterdam Art Weekend
Tijdens RijksakademieOPEN vond ook de eerste editie van Amsterdam Art Weekend
plaats. Amsterdamse galerieën presenteerden een speciaal programma, waarbij onder
meer werk werd getoond van Rijksakademie alumni. Rijksakademie was een van de
partners. Het weekend trok veel bezoekers uit zowel binnen- als buitenland en was een
groot succes.
Organisator van Amsterdam Art Weekend, Capital A, kijkt terug op een geslaagd
evenement en dankt de bezoekers, deelnemende galerieën en instellingen, sponsors en
mediapartners voor hun bijdrage.

Publicatie RijksakademieOPEN 2012
De publicatie met beeld en tekst werd vormgegeven door Ben Laloua/Didier Pascal en
bevat behalve bijdragen van alle resident artists een greep uit de Rijksakademie Collectie
en columns van advisors Hans Aarsman, Maria Barnas, Tijs Goldschmidt en oud-resident
Feiko Beckers. De publicatie is online te koop voor € 5,-.
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