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Beste vrienden, geachte relaties,
Graag brengen wij u op de hoogte van de presentaties en het nieuws in de afgelopen en aankomende periode in binnenen buitenland.
Extern

Intern

Anne van de Pals was te zien tijdens de Biënnale in museum Rijswijk, Desirée de Baar maakte twee installaties:
in musea Audax en Van Bommel van Dam. Zij toonde het
werk “Cell” in Nepal tijdens het Art festival in Kathmandu.
Marjolijn van de Assem toonde werk in twee galeries in
New York en Shelagh Keeley en Marjolijn Dijkman waren uitgenodigd voor twee projecten in Shanghai. Verder
reisde de solo-expositie van Bert Loerakker, die te zien
was geweest in Museum van Bommel van Dam, naar Danubiana Meulensteen Art Museum, in Bratislava en werd
de film ‘The Source “ One Day in a Roma Settlement in
Romania”, van Jaap de Ruig die u bij ons heeft gezien, op
vele belangrijke plaatsen getoond, zoals bij film festivals in
Utrecht, New York, Arcueil en Centre Pompidou.
Eén van de projecten van Jeanne van Heeswijk “Het
Blauwe huis” dat 4 jaar lang in Amsterdam te bezoeken
was en waarin Jeanne samenwerkte met meer dan 40 participanten aan ruim 50 evenementen, sloot eind december
af. Ook werden door haar in samenwerking verschillende
binnen- en buitenlandse projecten gerealiseerd. Deze zijn
op dit moment bij ons te zien. Tot oktober werd ‘Museum
Van Nagsael’, van Rolf Engelen en Silvia B, getoond bij
Museum Boijmans Van Beuningen en werd dit werk door
het museum verworven. Ook werd zeer recent werk van
Ahmet Polat in de Achmea Kunstverzameling opgenomen.

ramfoundation
De “Small Works” werd voor de dertiende maal samengesteld
en mocht zich verheugen in een groot aantal enthousiaste bezoekers en kopers.
24.04/27.06 Jan Eric Visser “POST FOSSIL - excavating 21st
century creation”. Uit de expositie van Jan Eric Visser die bij de
ramfoundation was te zien is het grote beeld “Aquadyne sculptuur” “ gekozen voor een presentatie in het Museum : 21_21
DESIGN SIGHT , Tokyo.

Nog te zien:
van/tot

Programma
t/m 28/02 Jeanne van Heeswijk - Citizens’ tales, nieuwe
werken van Jeanne van Heeswijk i.s.m.: Yun Bao,
Wenying Liao, Marcel van der Meijs, Roger Teeuwen, Brechtje Schoofs, Paul Sixta, Aram Voermans,
Marten Winters en de medewerkers van SUS. Bij
deze expositie van Jeanne van Heeswijk zijn de
boeken van de diverse projecten te koop, maar
ook bijzondere zeefdrukken en prachtige T Shirts,
waarbij 36 unica, uit de installatie van de Biennale in Shanghai.
01.02/07.02 Desirée de Baar, solo, een nieuwe installatie,
stand 62, op Art Rotterdam.
07.03/25.04 Rolf Engelen, mainroom, solo
07.03/06.06 “Future Glimpse II“ nieuwe werken en installaties in wisselende samenstelling, met
verkenningen op het grensgebied van kunst,
design en architectuur.

Locatie:

Co Westerik,”Voorbij de Horizon”, Gemeente
Museum. Den Haag.
20.01/30.01 “ The Source’ van Jaap de Ruig is geselecteerd voor FIPA, Biarritz
06.02/16.05 Shelagh Keeley, Berlinde De Bruyckere “Visceral Bodies”,en Kiki Smith, Sue Williams,
Mona Hatoum, Marc Quinn, Vancouver Art
Gallery C.

BELANGRIJK
• Onze openingstijden zijn veranderd! *
Tijdens Art Rotterdam is de galerie geopend!
• Uit het oogpunt van duurzaamheid, maar ook omdat
wij u graag direct van de meest actuele informatie op
de hoogte willen brengen, vragen wij uw aandacht nogmaals voor de mogelijkheid onze nieuwsbrief per email
te ontvangen. Hiervoor dient u zich op te geven via ons
website: www.ram-art.nl/nieuwsbrief

Dit is uiteraard maar een keuze uit het aanbod. Volledige
informatie kunt u vinden op onze site:
www.ram-art.nl/sitesteps

Het bestuur van de ramfoundation en de medewerkers van
RAM, zullen u weer graag verwelkomen in de galerie en op
externe presentaties en wensen u een boeiend kunstseizoen.
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Berry Koedam
info@ram-art.nl info@ramfoundation
www.ram-art.nl www.ramfoundation.nl
* open vr-zo 13.00-18.00 uur - en na afspraak
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