RijksakademieOPEN 2013 groot succes

Hartelijk dank aan alle bezoekers van RijksakademieOPEN 2013. Het is voor kunstenaars en
medewerkers bijzonder zoveel positieve reacties te ontvangen van bezoekers, vrienden en
journalisten. “Het is een lichting die uitstijgt boven die van andere jaren en die laat zien dat de
Rijksakademie nog steeds dé plek in Nederland is waar jong nationaal en internationaal talent tot
grote hoogten kan stijgen.” (Lucette ter Borg NRC Handelsblad, 28 november 2013). Tijdens het
weekend verwelkomden we ruim 7000 bezoekers, die zich hebben laten verrassen door de
presentaties van de kunstenaars, of hebben deelgenomen aan rondleidingen en RijksakademieTALKS.
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Rijksakademie blog
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Een team van bloggers heeft verslag gedaan in woord en beeld. Sfeerimpressies en interviews met
kunstenaars en bezoekers zijn terug te lezen op het Rijksakademie blog. Deze week verschijnen meer
interviews met kunstenaars online.
Special Kunst en wetenschap
Zo’n 40 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 technologie. Alumnus Mark Boulos (RA
07/08) was uitgenodigd om te spreken over zijn werk Echo dat hij heeft ontwikkeld in samenwerking
met Olaf Banke, directeur Laboratory of Cognitive Neuroscience/Brain-Mind Institute in Lausanne.
Art Mediaton
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De Rijksakademie wil een jongere generatie actief betrekken bij de ontwikkeling van talent en delen in
ervaringen in de breedste zin. Dit jaar is voor het eerst een Masterclass Art Mediation georganiseerd,
voorafgaand aan RijksakademieOPEN. De opgedane kennis hebben de ‘art mediators’ direct ingezet.
Op zaterdag en zondag waren er ieder uur rondleidingen waarin de zij samen met publiek de ateliers
bezochten en ter plekke in gesprek gingen over het werk. Veel bezoekers hebben met enthousiasme
en interesse deelgenomen aan de rondleidingen.

De Rijksakademie bedankt
Hoofdsponsor Rabobank, SNS REAAL Fonds, VSBfonds en Stichting ‘De Gijselaar-Hintzenfonds’ en
Stichting Kees Verwey voor het mogelijk maken van RijksakademieOPEN 2013. Wij zijn blij met de
steun en vertrouwen. Ook bedankt de Rijksakademie haar vrienden en sponsoren en Capital A voor de
organisatie van het Amsterdam Art Weekend.

Publicatie RijksakademieOPEN 2013

De publicatie met beeld en tekst is dit jaar opnieuw vormgegeven door Ben Laloua/Didier Pascal en
bevat behalve bijdragen van alle resident artists een sectie met footnotes en columns van de artistiek
coördinatoren Ansuya Blom, Jaki Irvine en Mike Nelson en advisors Nathaniel Mellors en Gerardo
Mosquera. De publicatie is te koop voor € 5,- in de bibliotheek van de Rijksakademie en online via de
boekwinkel.

Reminder volgende week boekpresentatie

Maandag 9 december van 17.00 tot 19.00 vindt er op de Rijksakademie de boekpresentatie plaats van
Hiding Making – Showing Creation. The Studio from Turner to Tacita Dean over de atelierpraktijk en
de strategieën die kunstenaars ontwikkelden om hun artistieke praktijk aan het publiek te tonen of
juist te verhullen. Tijdens de presentatie zullen er interviews plaatsvinden met residents Céline Berger
en Bert Jacobs. Verder zal alumnus Berend Strik (RA 85/88) een korte lezing geven met de titel
‘Decipher the Artist’s mind’. De avond is openbaar toegankelijk en wordt besloten met een drankje.
Graag RSVP naar A.C.Kisters@uu.nl i.v.m. beperkte beschikbaarheid.
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