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Beste vrienden, geachte relaties,
RAM en ramfoundation vullen dit jaar het programma flexibel in.			
Want al hebben wij de Blekerstraat verlaten U zult ons en onze kunstenaars op vele bijzondere plaatsen kunnen
bezoeken en ontmoeten.
Extern:

Programma:

Hulya Yilmaz was te zien in de expositie “Parimaribo Perspectives” bij TENT.
Tomas Schats nam deel aan een groepsexpositie “Shadow
Dance” te zien bij Kade Amersfoort.
U heeft ons kunnen bezoeken in een gezamenlijke presentatie in het Consulaat, waarbij Per Abramsen, Marjolijn
van den Assem en Rolf Engelen exposeerden.
Tomas Schats en Marjolijn van den Assem werden bij
Nieuw Dakota in “We like 6%” in een groep gepresenteerd.

09.02-13.02 Stand 61 ART ROTTERDAM, Hulya Yilmaz,
“Movement”. We zullen een solo presentatie
tonen van haar werk. Uitgangspunt is haar
onderzoek naar ‘beweging’, het vormen,
kneden, vastleggen. In dit geval de fascinatie
in de verschillende verschijningsvormen van
beweging in water, die wij via video, foto’s,
tekeningen en beeld zullen tonen. Tevens
wordt er tijdens de beurs een speciaal door
Hulya Yilmaz gemaakte editie op dit thema
gepresenteerd.

Nieuw:
15.01-20.02 Jaap de Ruig,“Come Back” Vishal, Haarlem
17.01-11.02 Luc Deleu en Honore d’O, ”X Highway tot
Reflection” CC Strombeek, Belgie.
26.01-30.04 Jan Eric Visser, de Aquadyne Sculpture van
Jan Eric Visser die bij ramfoundation werd
getoond reist naar het Design Museum in Holon, Israel.
01.02
Jan Eric Visser, geeft lezing ‘Form Follows
Garbage’ in de Materials Library, Design Museum, Holon. 		
03.02
Jeanne van Heeswijk, presenteert 1 dag “Amnesie van een Landschap” in de van Nelle
fabriek, Rotterdam.
vanaf 24.04 Marjolijn van den Assem “All About Drawing,
100 Nederlandse Kunstenaars, Stedelijk Museum Schiedam
Dit is uiteraard maar een keuze uit het aanbod. Volledige
informatie kunt u vinden op onze site:
www.ram-art.nl/sitesteps
We zijn buitengewoon verheugd dat Museum Boijmans
van Beuningen twee installaties die wij in februari afgelopen jaar toonden te weten;“Amnesie van een Landschap” en “It runs in the Neighbourhood” van Jeanne van
Heeswijk heeft verworven voor de collectie. Tevens is van
Marjolijn van den Assem een groot werk opgenomen in de
HRO collectie.
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Nieuw: RAM op het atelier van.....
We nodigen u uit voor een kijkje in de werkwijze van kunstenaars. De eerste in de reeks is in maart: Rolf Engelen
U kunt ons ontmoeten van vrijdag t/m zondag op de volgende data:
18 t/m 20.3 12 t/m 6 uur, adres:
25 t/m 27.3 Vaandrigstraat 10, 3034 PX Rotterdam
Ook is in die periode bezoek mogelijk na afspraak via:
Tel: 06 51 39 88 98.
BELANGRIJK
• Uit het oogpunt van duurzaamheid, maar ook omdat we
u graag zo adequaat mogelijk op de hoogte willen brengen van de actuele informatie verzoeken we u (indien
u dit nog niet deed) u op te geven bij www.ram-art.nl/
nieuwsbrief zodat u de nieuwsbrief per email kunt ontvangen.
Medewerkers RAM en bestuur ramfoundation hopen u weer
te ontmoeten bij veel mooie kunstmomenten .
Berry Koedam
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