Prijzen voor Femmy Otten en Melanie Bonajo

links: Femmy Otten, studiopresentatie tijdens RijksakademieOPEN 2012 / rechts: Melanie
Bonajo, studiopresentatie tijdens RijksakademieOPEN 2010 (Foto's Willem Vermaase).
Femmy Otten (RA 11/12) heeft de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2013 gewonnen. De
jury, bestaande uit Jan Jaap van der Wal (voorzitter), Eylem Aladogan (winnaar 2009),
Ranti Tjan (directeur Europees Keramisch Werkcentrum) en Sacha Bronwasser (recensent
de Volkskrant), noemde haar werk liefelijk, gênant, vlijmscherp en zelfs schmierend. Otten
wint 10.000 euro ter beschikking gesteld door het Mondriaan Fonds. De prijs is voor de
zevende keer uitgereikt, al vier keer eerder won een oud-resident van de Rijksakademie.
Het werk van de genomineerden is tot en met 16 juni te zien in het Stedelijk Museum
Schiedam.
Alumna Melanie Bonajo (RA 09/10) is de winnaar van de MK Award, die dit jaar voor het
eerst werd uitgereikt. Bonajo wint 5000 euro en een solotentoonstelling in de Kunsthal in
Rotterdam aan het eind van dit jaar. De jury noemde haar: “scherpzinnig, analytisch en
kritisch [….] met een absurdistisch gevoel voor humor”. De jury bestond uit: Ann
Demeester (directeur De Appel, Amsterdam) als voorzitter, en Katinka Lampe (beeldend
kunstenaar, Rotterdam), Roos van Put (hoofdredacteur Kunstbeeld), Robbert Roos
(hoofdcurator Kunsthal KAdE, Amersfoort) en Jaap Sleper (Galerie Jaap Sleper, Utrecht;
initiator Re:Rotterdam).

Toekenning beurzen Mondriaan Fonds aan Rijksakademie/ De Ateliers
Het Mondriaan Fonds heeft aan 24 Rijksakademie/ De Ateliers kunstenaars uit Nederland
een beurs ter praktijkverdieping toegekend. Hiermee levert het Fonds een substantiële
bijdrage aan de Rijksakademie/ De Ateliers.

Stedelijk Museum verwerft kunstwerken Rijksakademie alumni
Het Stedelijk Museum heeft, naar aanleiding van de openingstentoonstelling Beyond
Imagination, vijftien kunstwerken voor de collectie verworven. Zes van de verworven
kunstwerken zijn van Rijksakademie alumni James Beckett (RA 01/02), Rossella
Biscotti (RA 10/11), Julika Rudelius (RA 99/00) en Fiona Tan (RA 96/96). De video- en
filminstallaties van Fiona Tan zijn gedoneerd door het verzamelaarsechtpaar Joop en
Charlotte van Caldenborgh en de kunstenares Tan zelf. De lijst met werken is hier te
vinden.

Nieuwe aanwinsten voor de bibliotheek

De Rijksakademie bibliotheek heeft nieuwe aanwinsten in de collectie opgenomen. Eén van
de aanwinsten is de recentelijk uitgegeven dvd-box met werken van de Litouwse poëet en
filmmaker Jonas Mekas. De volledige lijst is hier te vinden.
De bibliotheek is open van woensdag t/m vrijdag, van 11.00-17.00 uur.
Nieuwe bijdragen op het Rijksakademie blog
Op het Rijksakademie-blog staan nieuwe bijdragen. Lees het interview met resident Éric
Giraudet de Boudemange over zijn reis naar residency MAVA in Benin (opgericht door
Meschac Gaba, RA 96/97) en recensies over Highly Liquid van resident Magali Reus in
galerie Fons Welters en El sueño de la razón / De slaap van de rede van oud-resident
Fernando Sánchez Castillo in de Rabo Kunstzone. Een fotoreportage geeft een indruk van
de interne open ateliers.
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