Selectie afgerond residency 2014

De jury van Rijksakademie/De Ateliers bekeek ruim 1500 aanmeldingen uit meer dan 100 verschillende landen.
De procedure, inclusief de gezamenlijke jurering van kandidaten uit Nederland met het Mondriaan Fonds, begon
in januari en werd in juli afgerond. 29 kunstenaars zijn uitgenodigd voor het residencyjaar 2014. Zij komen naar
Amsterdam om hun kunstpraktijk verder te ontwikkelen in het residencyprogramma dat gezamenlijk wordt
aangeboden door Rijksakademie/De Ateliers. Zij sluiten zich aan bij de 32 kunstenaars die al aan beide instituten
werkzaam zijn. Bekijk hier een overzicht van de nieuwe resident artists.
De selectie werd bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse Vriendenkring Zomerlunch, een jaarlijkse traditie voor
particuliere donateurs en aan de Rijksakademie verbonden fondsen en bedrijven. Zij krijgen de primeur van de
geselecteerde kunstenaars en zijn actief betrokken bij het instituut en bij de kunstenaars die er werken.
Gebouw
De Rijksakademie blijft in de Kavallerie‐Kazerne. Het ministerie van OCW, de Rijksgebouwendienst, de gemeente
Amsterdam en stichting Rijksakademie hebben een intentie‐overeenkomst getekend waardoor de Rijksakademie
kan blijven in het gebouw en het pand op den duur kan verwerven. Meer info.
Jaarverslag

Het jaarverslag 2012 staat online. Het Verslag 2012 geeft in tekst, getallen en grafieken een beeld van het
internationale karakter en de reikwijdte van de Rijksakademie. Foto’s en korte uitspraken geven inzicht in de
werkperiode van de kunstenaars en (publieke) activiteiten. Het verslag is ontworpen door Remco van Bladel en is
in te zien in de Rijksakademie bibliotheek.
En goed nieuws; het jaarverslag 2011, ontworpen door Roosje Klap, heeft een European Design Award 2013
gewonnen.

Prins Bernhard Cultuurfonds kent acht beurzen toe aan Rijksakademie residents
Vandaag heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF) maar liefst acht Cultuurfondsbeurzen uitgereikt aan
kunstenaars van de Rijksakademie. Een grote steun van het PBCF voor de Rijksakademie en een goede prestatie
van de acht aanvragers: Joost Krijnen, Justin Gosker, Katja Novitskova, Magali Reus, Marcel van den Berg, Masha
Ru, Paul Beumer en Paulien Barbas.
AT5 op bezoek
De Rijksakademie stond centraal in het programma In de Stad van de Amsterdamse televisiezender AT5.
Directeur Els van Odijk leidde de crew rond en verschillende residents komen aan het woord over hun
werkperiode aan de Rijksakademie. De aflevering is hier terug te kijken.
Pilvi Takala wint Emdash Award 2013
Pilvi Takala (RA 09/10) heeft de Emdash Award 2013 gewonnen. De Emdash Award stelt een veelbelovende
kunstenaar van buiten Groot‐Brittannië in de gelegenheid om een groot project te realiseren op kunstbeurs
Frieze London (17‐20 oktober). Takala heeft voorgesteld om het project vorm te geven samen met een commissie
van kinderen, die in een reeks workshops beslissen over de vorm en omvang van het project. Meer informatie.
Aernout Mik genomineerd voor Amsterdamprijs 2013
Advisor Aernout Mik is genomineerd voor de Amsterdamprijs 2013. Naast Mik zijn er acht andere
genomineerden: Amsterdam Light Festival, Das Magazin, Habbekrats, Toneelgroep Amsterdam/Ivo van Hove, De
Appel/Ann Demeester, Oorkaan, Reinbert de Leeuw en Joost van Bellen. Elk jaar worden drie prijzen van 35.000
euro uitgereikt aan kunstenaars, instellingen of initiatieven die een bijzondere en voorbeeldstellende bijdrage
hebben geleverd aan de kunsten in Amsterdam. Op 29 augustus worden de winnaars bekend. Aernout Miks
solotentoonstelling Communitas is nog te zien t/m 25 augustus in het Stedelijk Museum Amsterdam.
Nieuwe aanwinsten bibliotheek en zomersluiting

Er zijn nieuwe aanwinsten toegevoegd aan de bibliotheekcollectie, waaronder de publicatie Days of Surrender
van Jaki Irvine (advisor Rijksakademie). Bekijk hier de volledige lijst met aanwinsten. De bibliotheek is publiek
toegankelijk van woensdag t/m vrijdag, van 11.00‐17.00 uur. De bibliotheek heeft een zomersluiting van 8‐31 juli.
Zomertentoonstellingen
U vindt hier een overzicht met tentoonstellingen die deze zomer te bezoeken zijn waarin (oud‐)residents werk
presenteren.
Stagiair(e)s gezocht
De Rijksakademie zoekt per september twee stagiair(e)s in de aanloop naar events als RijksakademieOPEN en
Museumnacht, een stagiair communicatie en een stagiair op de afdeling Residency. Meer weten? Bekijk hier de
vacatures.
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