Succesvolle kick-off Rijksakademie Pioneers

foto's door Tomek Dersu Aaron
Op 3 april heeft de kick-off plaatsgevonden van de Pioneers Project Space. Zo’n 60 Pioneers in spe en
kunstenaars ontmoetten elkaar tijdens een feestelijk event met kunstenaarspresentaties en
performances. Doel is om 100 Pioneers te verbinden die direct bijdragen aan experimenten, try-outs
en presentaties.
Pioneers en kunstenaars gaan direct een relatie met elkaar aan. Hiermee vormen Pioneers een frisse
voorhoede in de Rijksakademie Vriendenkring. Meer lezen.
Deelname Rijksakademie aan SOUK Medina
Stedelijk Museum Amsterdam, Museum van Loon en de Rijksakademie presenteren de
tentoonstelling Dutch arabic contemporary art in het kader van SOUK Medina. In het koetshuis van
Museum Van Loon zal werk worden getoond van alumni Ayman Ramadan (RA 11/12) en Hala Elkoussy
(RA 05/06).
25 april tot en met 5 mei. Museum van Loon, Amsterdam. Bekijk hier het programmaboek.

Werk in ontwikkeling

foto door Frederieke Beunk
Voor de tentoonstelling Father, Can’t You See I’m Burning in de Appel arts centre maakt resident artist
Justin Gosker een perfect ronde bal die exact tussen twee muren in de tentoonstellingsruimte past. In
de metaalwerkplaats is een constructie op maat gemaakt om het 14 kilo zware werk te dragen. Met
een verwarmde ijzeren draad wordt de kunststoffen bol bewerkt en op het laatst voegt Gosker
diepzwart pigment toe. De opening in de Appel arts centre is vrijdag 25 april om 18.00 uur. De
tentoonstelling loopt nog tot en met 15 juni. Meer info.
Introductierondleiding Rijksakademie bibliotheek en collecties op 15 mei
Studenten van universiteiten en hoge scholen zijn van harte welkom voor een introductierondleiding
in de bibliotheek en collecties. De bibliotheekcollectie heeft een grote en internationale verzameling
monografieën, tentoonstellingscatalogi en kunstenaarsboeken, is er een uitgebreide sectie
kunsttheorie, kunstkritiek en filosofie. De collecties reflecteren de kunstenaarspraktijk, vanaf de 18e
eeuw tot nu. De rondleiding vindt plaats op 15 mei om 16.00 uur en is gratis. Aanmelden kan via
library@rijksakademie.nl.
250 blog bijdragen op Tumblr
Afgelopen maand werd de mijlpaal van 250 blogbijdragen bereikt op het Rijksakademie Inside/out
blog op Tumblr. Het blog is een platform voor jonge schrijvers en geeft ins- en outs uit de
Rijksakademie residency.

Pamela Rosenkranz vertegenwoordigt Zwitserland tijdens Biënnale van Venetië 2015

Living Colors | 2012 | videoprojectie in gedimd licht, geluid. Installatiieoverzicht: Pamela Rosenkranz,
'Feeding, Fleeing, Fighting, Reproduction', Kunsthalle Basel, 2012 (Foto: Gunnar Meier © Kunsthalle
Basel)
Pamela Rosenkranz (RA 11/12) zal Zwitserland vertegenwoordigen op de Biënnale van Venetië 2015.
De in Zwitserland geboren kunstenaar vertaalt complexe vraagstukken — van globalisering en
milieuproblematiek tot technologie en populaire cultuur — naar toegankelijke symbolen: abstracte
sculpturen, werken op papier, video’s en installaties. Meer informatie.
Alumni tentoongesteld
-Oud-residents op Art Brussels (25-27 april). Lijst met Rijksakademie deelnemers.
-In Museum De Fundatie in Zwolle is tot en met 17 augustus de tentoonstelling More Power te zien
met werk van alumni Yael Bartana (RA 00/01), Hans van Houwelingen (RA 84/88), Gert Jan Kocken
(RA 11/12) en advisor Roy Villevoye (RA 79/84).
-Advisors Nathaniel Mellors (RA 07/08) en Tala Madani (RA 07/08) tonen werk in een
duotentoonstelling in PKM Gallery in Seoul tot en met 9 mei. Mellors heeft een soloexpositie in galerie
Stigter van Doesburg in Amsterdam tot en met 10 mei.
-In de Rabo Kunstzone in Utrecht heeft Fiona Tan (RA 96/97) de solotentoonstelling Options and
Futures. Te bezoeken tot en met 19 september.
-In Galerie van Gelder tonen advisor Ansuya Blom en resident Carlos Irijalba nieuw werk. Tot en met
21 mei.
- In het Gallery Weekend in Berlijn (2-4 mei) is werk van resident Katja Novitskova te zien bij galerie
Kraupa-Tuscany Zeidler en werk van David Claerbout (RA 96) bij galerie Johnen. Een presentatie van
de collectie Wemhöner is tot en met 18 mei te zien in de OSRAM Höfe, Oudenarder Str. 16-20
Berlijn, met werk van resident Carlos Irijalba en Hans op de Beeck (RA 98/99).
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