Stedelijk|forum op de Rijksakademie op vrijdag 5 september
In het kader van de tentoonstelling Trouw Invites… Beirut, presenteren de Rijksakademie, Stedelijk
Museum Amsterdam en Trouw Amsterdam een interview met kunstenaar Rayyane Tabet (Libanon,
1983). Het interview wordt gehouden door Antonia Alampi, Jens Maier-Rothe en Sarah Rifky,
curatoren van kunstruimte Beirut in Caïro.
Het interview vindt plaats op de Rijksakademie op vrijdag 5 september om 16.00 uur. Toegang is
gratis. Reservering via reservations@stedelijk.nl. Meer informatie.
De tentoonstelling is te bezoeken in Trouw Amsterdam van 4 t/m 28 september.

Open Monumentendag op zaterdag 13 en zondag 14 september

Voorgevel en binnenplaats Rijksakademie (foto's Roy Taylor/RABK)

De Rijksakademie neemt opnieuw deel aan Open Monumentendag, dat in het weekend van 13 en 14
september plaatsvindt. Dit jaar is het thema ‘reizen’, een onderwerp waaraan niet alleen gerefereerd
wordt door de vele internationale kunstenaars die op de Rijksakademie neerstrijken, maar waar ook
met een kleine tentoonstelling aandacht aan wordt besteed. U bent van harte welkom om tussen
10.00-17.00 uur deel te nemen aan een rondleiding door de Kavallerie-Kazerne en de tentoonstelling
te bezoeken.
Overzicht tentoonstellingen met Rijksakademie kunstenaars in september
In september gaat het culturele seizoen van start met verschillende tentoonstellingen in galeries,
musea en kunstbeurzen. Hier vindt u een overzicht van tentoonstellingen in Amsterdam waaraan
Rijksakademie kunstenaars deelnemen.

Oproep deelnemers Masterclass Art Mediation RijksakademieOPEN

Rondleiding tijdens RijksakademieOPEN 2013 (foto Roy Taylor/RABK)

Op 29 en 30 november vindt RijksakademieOPEN 2014 plaats. Hét moment in het jaar dat alle
kunstenaars de deuren van hun atelier openen.
Na een succesvolle eerste editie in 2013, organiseert de Rijksakademie opnieuw een Masterclass Art
Mediation voor rondleiders met enige ervaring. De masterclass geeft inzicht in de technieken van Art
Mediation: een actieve vorm van bemiddeling tussen kunstwerk en publiek waarin een open dialoog
met het publiek centraal staat. De deelnemers aan de Masterclass worden voorbereid op het geven
en ontwikkelen van rondleidingen en publieksactiviteiten tijdens RijksakademieOPEN. Geïnteresseerd
om deel te nemen aan de masterclass? Vind hier meer informatie over de aanmeldvoorwaarden.
Nieuwe leden Raad van Toezicht op de Rijksakademie

Defne Ayas (foto Else Kramer) / Chris P. Buijink (foto Hermien Lam)

Met trots kondigen wij aan dat mevrouw Defne Ayas en de heer Chris P. Buijink zijn toegetreden tot
de Raad van Toezicht op de Rijksakademie. Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging
van Banken, wordt de nieuwe voorzitter en vervangt daarmee Louise Gunning-Schepers die zich sinds
2008 heeft ingezet voor de Rijksakademie. Defne Ayas, directeur van Witte de With Center for
Contemporary Art in Rotterdam treedt toe als lid en neemt de plaats in van Karel Schampers, wiens
termijn afliep. Lees meer.

Prijzen
- Martha Colburn (RA 01/02) heeft de prijs voor Best Music Video gewonnen met haar video
Metamorfoza op het Ann Arbor Film Festival.
- Alle genomineerden voor de Wolvecampprijs 2014 zijn Rijksakademie alumni: Wafae Ahalouch el
Keriasti (RA 06/07), Esther Tielemans (RA 01/02) en Marijn van Kreij (RA 05/06). De prijs wordt op 25
september uitgereikt.
- De Buning Brongers Prijzen 2014 zullen op 10 oktober worden uitgereikt aan onder anderen alumna
Jeannoux van Deijck (RA 12/13) en residents Jisan Ahn (KR, 1979) en Sam Samiee (IR, 1988).
- Resident Kemang Wa Lehulere (ZA, 1984) is de eerste winnaar van de International Tiberius Art
Award Dresden. De prijs is gelanceerd als blijk van waardering voor vooruitstrevende hedendaagse
kunstenaars van buiten Europa en bestaat uit een geldprijs en de aankoop van een werk. Wa Lehulere
zal hiervoor speciaal een werk maken voor de Staatliche Kunstsammlungen Dresden.
- Resident Aykan Safoglu (TR/DE, 1984) heeft voor zijn film Off-White Tulips de Kinetta Archival Film
Award gewonnen. Safoglu won met deze film ook de Images On Screen Award op het Images Festival.
- Resident Felix Burger (DE, 1982) heeft de Bayerischer Kunstförderpreis 2014 toegekend gekregen,
die wordt toegekend aan kunstenaars tot 40 jaar.
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