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Open Monumentenweekend 2015

Open Monumentendag 2015

In het weekend van 12 en 13 september opent de Rijksakademie tijdens Open Monumentendag haar
deuren. In het kader van het thema Kunst en Ambacht worden de werkplaatsen opengesteld en
rondleidingen georganiseerd. U bent van harte welkom.
Open Monumentendag: 12 en 13 september 10:00 - 17:00

Guest resident: Raja'a Khalid

The Radicality of Love

Raja’a Khalid, Desert Golf, 2014

Srecko Horvat

De komende drie maanden werkt Raja’a Khalid
(SA/PK/AE) als guestresident op de Rijksakademie.
Zij reflecteert in haar werk op moderniteit en wat
dat betekent voor de samenleving van het MiddenOosten. Voor haar fotowerken, installaties en

Filosoof Srecko Horvat wordt wel omschreven als
"one of the most exciting voices of his generation".
Zijn meest recente boeken zijn onder andere What
does Europe want? (Columbia University Press,
2014) co-auteur Slavoy Zizek en Welcome to the

video’s gebruikt zij zowel archiefmateriaal als
gevonden afbeeldingen, documenten, geluiden en
tekstfragmenten.

Desert of Post-Socialism: Radical Politics After
Yugoslavia (Verso, 2014). Naar aanleiding van zijn
laatste boek The Radicality of Love geeft Horvat op
23 september om 20:00 uur een lezing op de
Rijksakademie.
Mail reservations@rijksakademie.nl om de lezing
bij te wonen. Er is een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar.

Unseen Photo Fair 2015

Amsterdam Drawing 2015

Gwenneth Boelens, Tablet (left to dry), 2014

Karishma D'souza, work in progress

In het weekend van 18 - 20 september is veel werk
te zien van alumni van de Rijksakademie op de
Unseen Photo Fair onder andere: Gwenneth
Boelens (RA 06/07), Paulien Oltheten (RA 05/06)
en Gabriel Lester (RA 99/00).

En op Amsterdam Drawing 17 - 20 september is
onder andere het werk van: Karishma D'souza (RA
12/13), Hamid El Kanbouhi (RA 10/11) en Joost
Krijnen (RA 13/14).

Bezoek de website voor de volledige lijst alumni
deelnemers.

Bezoek de website om te zien welke alumni
deelnemen.

Excursie Istanbul Biënnale 2015
Van 3 tot en met 5 september is een Rijksakademie bezoek gepland aan de Istanbul Biënnale. Werk van
diverse alumni is te zien waaronder Femmy Otten (RA 11/12), Aïsha Khalid (RA 01/02) en Carlos Irijalba (RA
13/14). Cevdet Erek (RA 05/06) is als adviseur betrokken bij de biënnale. Tijdens het bezoek organiseert de
Rijksakademie een informele borrel voor alumni en relaties.
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