N ieuwsbrief J uni 2012
Beste vrienden, geachte relaties,
Wij brengen u hierbij weer graag op de hoogte van onze aankomende activiteiten en de presentaties van onze kunstenaars op nationale en internationale locaties.
RAM
Het verheugt ons dat er veel positieve reacties op de vernieuwde RAM site binnen kwamen en het aantal bezoekers nog
steeds in stijgende lijn is, net als het aantal aanmeldingen voor
de email-nieuwsbrief. Wij stellen dit zeer op prijs.
ramfoundation
We zijn dit jaar gestart om diverse nieuwe activiteiten met de
ramfoundation te onderzoeken en te ontwikkelen. Daarom is
het voor ons nu het juiste moment om ook de ramfoundation
site aan te gaan passen en verbeteren. Wij houden u op de
hoogte.
Graag nodigen wij u uit voor de volgende expositie:
Op 30 JUNI zal de feestelijke opening van het nieuwe
‘kunstcentrum Korenbeurs’ Schiedam plaats vinden. Samen
met drie andere curatoren is Berry Koedam uitgenodigd om
een tentoonstelling te maken. In een spannende gezamenlijke
presentatie zullen RAM kunstenaars en nieuwe edities te zien
zijn. Zie bijlage.
Extern:
Wat er zoal te zien was:
- Jeanne van Heeswijk toonde de installatie “Works, Typologies And Capacities 1993-2012”, bij STUK in Leuven en het
doorlopende project “Freehouse” van Jeanne van Heeswijk
heeft u bijna niet kunnen missen!
- Hajnal Nemeth ontving een stipendium van :Arbeitsstipendiums für Bildende Kunst des Berliner Senats 2011, Berlin
Kreuzberg met presentatie van haar werk en werd in april
gevraagd voor de Ouverture Palais de Tokyo Parijs.
- Werk van Jan Henderikse was te zien samen met o.a. Jan Fabre
en Lawrence Carroll, in de Eastmen gallery, Hasselt en ook Brian
Maguire exposeerde in België bij cultureel centrum De Werft, Geel.
- In maart en april deed Jeanne van Heeswijk Servië aan voor ‘Faculty ‘no.3’ in Vranje en het Fierce Festival, in Birmingham, UK.
- In een groepsexpositie ‘Flower Castle’ in Kasteel Keukenhof
werd werk van onder andere Rolf Engelen, Karin Arink, en
Studio Makkink & Bey getoond.
Nog te bezoeken t/m:
10/06 Per Abramsen “Quatre Visions” beelden, Fondation
Krikhaar ism ramfoundation. Herman Krikhaar, Agnès
Rosse, Pierre Tilman. Fondation Herman Krikhaar,
Salernes, Fr.
24/06 Lydia Schouten en Gudrun Kemsa groep ‘Bilder gegen
die Dunkelheit’/Images against Darkness.Videokunst
aus dem Archiv des imai im KIT (inter media art institute, Kunst im Tunnel) , Düsseldorf.
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20/07 John Blake Artists Collection o.a. Kees Verschuren, Arti
et Amicitiae, Amsterdam
22/07 Egied Simons ‘LIQUID FILES’ Natuurhistorisch Museum
Rotterdam
20/08 Marjolijn van den Assem “Seelenbriefe” in het Nietzsche Dokumentationszentrum in Naumburg,
28/10 AVL,Verlangen naar volmaaktheid, Kröller-Müller Museum
Nieuw
01/06-15/09 Jeanne van Heeswijk, Park Design 2012, Brussel
11/06-11/07 Jeanne van Heeswijk, Wide Open School, Hayward Gallery, Londen.
24/08-02/09 Jeanne van Heeswijk, Copenhagen Art Festival,
Copenhagen
30/05-21/10 Marjolijn van den Assem, Desiree de Baar,
Vanessa Jane Phaff o.a. ‘Aanwinst, kunstcollectie
Hogeschool Rotterdam’ Kunsthal, Rotterdam
24/06-04/11 Jan Eric Visser. ‘Twelve Thousand Three Hundred Forty-Five’, Verbeke Foundation, Kemzeke
(Stekene), België
RAM en ramfoundation nieuws
Er wordt gewerkt aan diverse externe presentaties
-in augustus is er een expositie gepland van 15.08-15.09 bij de
foundation ‘Les Amis Breton-Roche’ Salernes, in samenwerking
met de ramfoundation. Hier worden van Per Abramsen, niet eerder geëxposeerde foto-gravures getoond. Ongeveer in diezelfde
periode 17/08-26/08 zal RAM een bescheiden groepsexpositie
in Salernes tonen “Différentes Dimensions III”, een combinatie
van RAM kunstenaars met genodigde Franse kunstenaars.
Voor aanvullende informatie verwijzen we u graag naar onze
site.
We hebben regelmatig emails met nieuws rondgestuurd. Indien
u deze heeft gemist, op onze site bij ‘nieuws’ staat steeds de
actuele informatie en ook bij de site steps kunt u een grote
keuze uit de exposities vinden van de kunstenaars.
http://www.ram-art.nl/sitesteps.php
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.
Wanneer u de voorkeur heeft voor de nieuwsbrief per post,
kunt u deze natuurlijk blijven ontvangen en
daarnaast onze site bezoeken.
Berry Koedam
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