Selectie afgerond residency 2013 afgerond
21 kunstenaars zijn uitgenodigd voor residencyjaar 2013. Een onafhankelijke jury,
bestaande uit internationale professionals die aan de Rijksakademie zijn verbonden als
advisor, selecteerde na een intensieve en zorgvuldige procedure 21 toptalenten. Ruim
1300 kunstenaars uit circa 100 landen hadden zich aangemeld. Van de geselecteerde
kunstenaars komen er 10 uit Nederland en 11 uit andere landen van over de hele
wereld. Lees meer...
Directeur Els van Odijk maakte de selectie vanmiddag bekend tijdens de jaarlijkse
Vriendenkring Zomerlunch. De Rijksakademie Vriendenkring bestaat uit bedrijven,
fondsen en particulieren die substantieel bijdragen aan de Rijksakademie o.a. door middel
van Fellowship donaties en gesponsorde ateliers. Zij worden actief betrokken bij het
instituut en de kunstenaars die er werken.
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Samenwerkingsplan met De Ateliers
De Rijksakademie is in gesprek met De Ateliers om tot een vergaande samenwerking te
komen. De Raad voor Cultuur heeft de staatssecretaris van OCW geadviseerd om de
Rijksakademie alleen subsidie toe te kennen voor de periode 2013-2016 als de
Rijksakademie met collega-instelling De Ateliers voor 16 juli een gezamenlijk plan indient.
Voor deze samenwerking is €1,5 miljoen gereserveerd. De Raad geeft als randvoorwaarde
dat de Rijksgebouwendienst en het Ministerie van OCW een oplossing aandragen voor de
hoge huisvestingskosten en personele lasten bij de Rijksakademie. De gesprekken staan
onder leiding van Koos van der Steenhoven, die door de staatssecretaris is aangesteld als
kwartiermaker.
Prins Bernhard Cultuurfonds reikt 10 beurzen uit aan Rijksakademie residents
Vandaag heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF) maar liefst 10 Cultuurfondsbeurzen
uitgereikt aan kunstenaars van de Rijksakademie. Een goede prestatie van de tien
aanvragers en een enorme steun van het PBCF voor de Rijksakademie. De beurzen zijn
toegekend aan Danielle van Ark, Elin Austbø, Jeannoux van Deijck, Zhana Ivanova, Bert
Jacobs, Dušan Rodić, Nicoline Timmer, Mico Veldkamp, Ran Zhang en Emile Zile.
Tijdens de uitreiking werden ook de Charlotte Köhler Prijzen aan Guido van der Werve (RA
06/07) en Shift Architecture Urbanism (Prix de Rome winnaars Oana Rades & Thijs van
Bijsterveldt) gepresenteerd.

ARCADIS Fellowship 2012 voor Céline Berger

Céline Berger, Values, a project for high performer, Eine andere Ebene, RWE Tower gallery, Dortmund

Sinds 2005 werkt de Rijksakademie samen met ARCADIS (in 1998 begon de
samenwerking vanuit PRC). Jaarlijks steunt ARCADIS de Rijksakademie door een
Fellowship te geven aan een resident artist. Céline Berger is geselecteerd voor het
ARCADIS Fellowship 2012. ARCADIS levert design-, advies- en ingenieursdiensten aan
bedrijven in binnen- en buitenland.
Céline Berger (FR/DE, 1973) is ingenieur en maakte in 2009 de overstap naar de
kunstwereld. In haar kunstpraktijk benut zij methodieken uit het bedrijfsleven, onder
andere om efficiëntie te bevorderen. Tijdens haar residency aan de Rijksakademie
continueert zij haar onderzoek waarin zij de kunsten confronteert met de zakelijke wereld.
Daarin lopen werkelijkheid en fictie door elkaar.

Sarah van Sonsbeeck wint Theodora Niemeijer prijs
Sarah van Sonsbeeck (RA 08/09) is de eerste winnaar van de Theodora Niemeijer prijs.
Deze tweejaarlijkse stimuleringsprijs voor jonge, vrouwelijke beeldende kunstenaars is
geïntroduceerd door het Van Abbemuseum en Stichting Niemeijer Fonds. Van Sonsbeeck
won met haar projectvoorstel Informational Weather, dat van oktober 2012 t/m januari
2013 in de binnentuin van het Van Abbemuseum geïnstalleerd zal zijn. Lees meer...
Van Sonsbeeck werd in dezelfde week ook als publieksfavoriet gekozen van de
tentoonstelling ‘De Volkskrant Beeldende Kunstprijs 2012’ in Stedelijk Museum Schiedam.
Alumni centraal in voorstellen Biënnale van Venetië 2013
Het Mondriaan Fonds heeft vier voorstellen voor het Nederlands paviljoen op de Biënnale
van Venetië in 2013 geselecteerd. In drie van de plannen is een solo-expositie gewijd aan
een Rijksakademie alumnus; Folkert de Jong (RA 98/99), Guido van der Werve (RA 06/07)
en Nathaniel Mellors (RA advisor en resident 07/08). Curator Lorenzo Benedetti stelt voor
een tentoonstelling te maken met Prix de Rome winnaar Mark Manders (PdR 1992). Lees
meer...
4 oud-residents op shortlist Future Generation Art Prize 2012

Oud-residents Amalia Pica (RA 04/05), Ahmet Ögüt (RA 07/08), Tala Madani (RA 07/08)
en Meiro Koizumi (RA 05/06) staan op de shortlist voor de Future Generation Art Prize
2012. Deze prijs is opgericht door de Victor Pinchuk Foundation en is een nieuwe
internationale competitie voor kunstenaars tot 35 jaar. De tentoonstelling met werk van de
21 genomineerde kunstenaars is te zien vanaf 27 oktober 2012 in het PinchukArtCentre in
Kiev, Oekraïne. De winnaar wordt bekend gemaakt op 7 december.
Stagiair(e)s voor afdelingen Ateliers en Communicatie
De Rijksakademie is voor de periode september - december 2012 op zoek naar twee
stagiair(e)s voor de afdelingen Ateliers en Communicatie. Interesse? Bekijk onze
vacaturepagina.
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