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In de steigers

Rijksakademie in de steigers

De Rijksakademie staat in de steigers. Muurankers worden vervangen, kozijnen en goten weer
helemaal in orde gebracht. Voor de zomer zijn de restauratie werkzaamheden aan de buitenzijde
van de Kavallerie-Kazerne klaar. Volgend jaar gaat de Rijksakademie op de binnenplaats aan de
slag.

Excursies

Presentatie boekencollectie Artis

Workshops

Workshop 16 mm film (foto: Roy Taylor/RABK)

Jaarlijks worden bezoeken georganiseerd aan
bijzondere collecties. In het voorjaar zijn de
Ritman collectie en de boekencollectie van
Artis bezocht.

Blame it on the algorithm

Residents kunnen door het jaar heen
workshops volgen in verschillende technieken.
In maart en april is onder andere een
workshop 16 mm film, spuitcabine en foto
etsen georganiseerd.
Op Instagram zijn foto’s van de workshops te
vinden.

Kunst en Wetenschap

Kari Altmann, Soft Brand Abstracts, 2014

Harald den Breejen en Noor Nuyten in studio

Jaarlijks zijn er verschillende gastresidents op
de Rijksakademie. Zij worden uitgenodigd op
onderwerpen die aansluiten op speerpunten
van het beleid. Science fellow 2015 Kari
Altmann presenteerde in april haar werk over
de band van een discussie over de betekenis
van het gebruik van algoritmes spraken prof.
dr. Bettina Speckmann, hoogleraar Algoritmes
en Visualisatie (Technische Universiteit,
Eindhoven), David Wightman, muzikant en
Altmann over het creëren van betekenis in een
omgeving die door algoritmes en big data met
elkaar verbonden is.

Alumnus Harald den Breejen (RA 09/10) en
zijn samenwerkingspartner Noor Nuyten
werken voor een korte periode op de
Rijksakademie. Den Breejen en Nuyten
onderzoeken de mogelijkheden voor een
interactief platform dat kunstenaars en
wetenschappers in staat stelt met elkaar in
contact en tot samenwerking te komen.

De gast residency van Kari Altmann wordt
mede mogelijk gemaakt door Theodora
Niemeijer Art and Science Fellowship.

Interne Open Studio's

Twee keer per jaar zijn er Interne Open Studio's. Residents, advisors en staff kunnen zien waaraan
door de verschillende residents wordt gewerkt; onderlinge contacten worden verdiept en
inhoudelijke discussie versterkt.

Selectie residencyjaar 2016 in volle gang

Pioneers Spring get-together

Selectie impressie (foto: Roy Taylor/RABK)

Pioneers Spring get-together

De selectie voor 2016 is volop in gang. Rond
1300 kunstenaars hebben zich aangemeld. Na
het bekijken en bespreken van de
aanmeldingen worden circa 70 kandidaten
uitgenodigd voor een interview. Begin juli is
bekend welke kunstenaars zijn geselecteerd
voor het residencyjaar 2016.

Op 16 april werd voor Rijksakademie Pioneers
een bijzondere avond georganiseerd, die in
samenwerking met enkele residents tot stand
is gekomen. In een ronde tafel discussie tussen
twee resident artists -Ehsan Ul Haq en Aykan
Safoglu - en twee Pioneers - Aveline de Bruin
(curator) en Jaring Dürst Britt (galeriehouder)
- werden verschillende perspectieven over
efemere, niet stabiele of ongrijpbare
kunstvormen over het voetlicht gebracht. Er
ontstond een levendige dialoog, die tijdens de
borrel werd voorgezet. Deze Pioneers-avond is
een goed voorbeeld van de platform functie
die Rijksakademie Pioneers beoogt te bieden
aan jonge begunstigers én kunstenaars.

Art Brussels

Pim Blokker tijdens RijksakademieOPEN

Op Art Brussels is onder andere werk te zien
van alumni Germaine Kruip (RA 00/01),
Amalia Pica (RA 04/05), Pim Blokker (RA
09/10) en Thomas Raat (RA 11/12). Bezoek de
website voor een volledig beeld van de
deelname van Rijksakademie alumni.

De beurs loopt van 25 april tot en met 27 april.

Venetië Biënnale 2015

Pamela Rosenkranz, Feeding, Fleeing, Fighting, 2012. (foto:
Gunnar Meier © Kunsthalle Basel, 2012)

Alumnus Pamela Rosenkranz (RA 11/12)
vertegenwoordigt Zwitserland en Ivan
Grubanov (RA 02/03) Servië tijdens de Venetië
Biënale. Daarnaast is werk te zien van onder
andere Mounira Al Solh (RA 07/08), Jacco
Olivier (RA 97/98) en David Maljkovic (RA
03/04); zie tevens de website.
De Venetië Biennale loopt van 6 mei tot en
met 22 november.

Show met alumni
Een selectie
Esther Tielemans (RA 01/02)
Same Moment, Two Different Memories, Van Abbemuseum, Eindhoven
18 april - 27 september
David Claerbout, Runa Islam, Cristina Lucas, Amalia Pica, Fernando Sánchez Castillo
Pass, verschillende dorpen in België
1 mei - 5 juli
Willem de Rooij (RA 97/98)
Index Foundation, Stockholm
18 april - 26 juni
Jakup Ferri (RA 07/08)
Transparent Hula Hoop, Andriesse Eyck galerie, Amsterdam
4 april - 16 mei
Cheng Ran, Ahmet Ögüt, Guido van der Werve
Fairy Tales, Museum of Contemporary Art, Taipei
25 april - 14 juni

