Theodora Niemeijer kunst en wetenschap stoel
Stichting Niemeijer Fonds zal de komende vijf jaar activiteiten op het grensvlak van kunst en
wetenschap op de Rijksakademie mogelijk maken. De Theodora Niemeijer kunst en wetenschap stoel
maakt het mogelijk om gast-residency’s aan te bieden, gespecialiseerde advisors in te schakelen, de
bibliotheekcollectie aan te vullen met relevante uitgaven, een special te organiseren tijdens
RijksakademieOPEN en het netwerk verder te ontwikkelen.
Tentoonstellingen in en rond Amsterdam

Paulina Olowska, Rock and Rolla (2006), Hunting (2010), Lucky Sport (2010).

Deze maand is het werk van vele Rijksakademie kunstenaars te zien in galeries, presentatieinstellingen en musea in Amsterdam en omgeving. Zo nemen oud-residents deel aan de
tentoonstelling Artificial Amsterdam in de Appel arts centre (t/m 13 oktober) en aan Dread in De
Hallen Haarlem (t/m 24 november). Vanaf 21 september presenteert het Stedelijk Museum
Amsterdam de solo-expositie Au bonheur des dames van Paulina Olowska (RA 01/02). Bekijk hier het
overzicht.
Rijksakademie in collectie Rabobank en Delta Lloyd

Rabobank, hoofdsponsor RijksakademieOPEN, neemt samen met Delta Lloyd het initiatief
Rijksakademie alumni in hun bedrijfscollectie uit te lichten. Op 19 september opent de tentoonstelling
Rijksakademie in Collectie met meer dan dertig werken van alumni, van onder meer Meschac Gaba,
Kiki Lamers en Michael Raedecker. De tentoonstelling is elke werkdag van 8.00 - 18.00 uur gratis te
bezoeken tot het einde van het jaar in de Mondriaantoren, Amstelplein 8 in Amsterdam.
Rijksakademie internationaal
Ook buiten Nederland hebben kunstinstellingen initiatief genomen de Rijksakademie en haar alumni
onder de aandacht te brengen. Op 30 oktober organiseert Centre Pompidou een filmavond met
werken van Rijksakademie alumni uit hun collectie. Op 8 en 9 november organiseert Kunst-Werke in
Berlijn een symposium over het belang van Rijksakademie en De Ateliers voor jonge kunstenaars.
Meer informatie verschijnt binnenkort op onze website. Voor diegenen die in Londen zijn, is nog t/m
22 september de tentoonstelling Museum of Contemporary African Art van Meschac Gaba (RA 96/97)
te zien in Tate Modern. Een project waarvoor hij de basis legde tijdens zijn Rijksakademie residency.
Samenwerking Fiorucci Art Trust

links: Lezing Bea McMahon / rechts: Zhana Ivanova, Borrowed Splendour, 2013, performance.

De jury van het Fiorucci Art Trust heeft een Fellowship toegekend aan resident Zhana Ivanova. Door
het Rijksakademie residency-programma te ondersteunen, verbindt Fiorucci Art Trust zich aan de
ontwikkeling van talentvolle kunstenaars. Het Fellowship is onderdeel van het in 2012 gesloten
partnerschap tussen Fiorucci Art Trust en de Rijksakademie.
De relatie begon na een bezoek van Nicoletta Fiorucci, oprichter van Fiorucci Art Trust, aan
RijksakademieOPEN. Fiorucci was onder de indruk van de energie en de kwaliteit van de kunstenaars.
Naast de toekenning van een Fellowships worden Rijksakademie residents uitgenodigd deel te nemen
aan Volcano Extravaganza, een jaarlijkse manifestatie van Fiorucci Art Trust op het Italiaanse eiland
Stromboli. Op het Rijksakademie blog delen de residents hun ervaringen.
Hans van Houwelingen ontvangt Wilhelminaring 2013
Hans van Houwelingen (RA 84/88) heeft op Paleis Het Loo de Wilhelminaring 2013 in ontvangst
genomen; een oeuvreprijs die om de twee jaar wordt toegekend aan een vooraanstaand Nederlands
beeldhouwer. De jury ziet Hans van Houwelingen als een belangrijk conceptueel kunstenaar die de
kunst steeds opnieuw midden in het publieke debat weet te plaatsen.
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