N ieuwsbrief J uni 2011
Beste vrienden, geachte relaties,
Zoals u weet vullen RAM en ramfoundation dit jaar het programma flexibel in.
Inmiddels heeft u ons en onze kunstenaars op verschillende locaties kunnen bezoeken.
Extern:
Wij toonden in februari op Art Rotterdam Hulya Yilmaz,
met de solo presentatie “Movement” en in mei op Art Amsterdam Marjolijn van den Assem, Per Abramsen, Rolf Engelen, Zaida Oenema, Anne van de Pals en Tomas Schats.
Onze nieuwe presentaties “RAM op het atelier van.....
een kijkje in de werkwijze van kunstenaars” worden bijzonder goed ontvangen. In maart waren we te bezoeken
bij Rolf Engelen en in april bij Désirée de Baar.
Tijdens de presentatie van Jeanne van Heeswijk in het
Chabot Museum zal er in dit kader ook op het werk van
Jeanne in worden gegaan. Actuele informatie t.z.t. op
www.ram-art.nl!
UITNODIGING VOOR DE OPENING:
11-09 Jeanne van Heeswijk, Chabot Museum - Museumpark 11, 3015 CB Rotterdam, 010 4360355.
Samen met het Chabot Museum Rotterdam, nodigen wij u graag uit voor de feestelijke opening op
19 juni, 1500 uur waarbij nieuwe werken worden
getoond van Jeanne van Heeswijk.
Aanbevolen:
t/m:
31-07 Wim Gijzen “Photocollages” Verbeke Foundation
Antwerpen
28-08 Het beeld dat wij toonden op Art Amsterdam 2010
van Hulya Yilmaz zal te zien zijn in het illustere
gezelschap van onder anderen Anthony Caro,
Yayoi Kusama, Anish Kapoor, Auguste Rodin, Henry Moore, Jean Tinguely, Niki de Saint Phalle, Hans
Arp, Subodh Gupta en Zhang Wang, ARTzuid
2011, beeldenroute Amsterdam.
29-08 In de manifestatie “All About Drawing” 100 Nederlandse Kunstenaars is in het Stedelijk Museum
Schiedam werk te zien van Marjolijn van den Assem en Arno Kramer.
09-10 Richard Hutten “Bezeten van stoelen” Zuiderzeemuseum, Enkhuizen.
27-11 Biënnale Venetië (begint in juni)
Met enige trots vermelden we dat de kunstenaars
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die installaties maakten voor RAM en ramfoundation te zien zijn in Venetie, te weten :
Hajnal Németh die haar land Hongarije zal vertegenwoordigen in het Hongaarse paviljoen en Libia
Castro & Ólafur Ólafsson die exposeren in het paviljoen van IJsland.
31-12 Désirée de Baar “Grensland” Natuurkunst Drenthe, Staatsbosbeheer, Schoonoord, Drenthe
Elders: ramfoundation en RAM
Het werk van Hendri van der Putten “een gaat-een komt”
een veranderend werk, dat reist vanuit de eerste presentatie
bij de ramfoundation, was te zien bij Kunstvereinn, Loitz (D).
Op 05-juni vertoont Jaap de Ruig de film ‘The Source One Day in a Roma Settlement in Romania’ op het Transilvania International Film Festival (TIFF), Cluj, Roemenië.
Nog t/m 26-06 Adriaan Rees Zoekende reiziger beelden en
installaties 1991-2011 Stedelijk Museum Kampen en t/m
03-07 Berlinde de Bruyckere “Mysterium leibe” Museum
Moritzburg (D).
Dit is uiteraard maar een keuze uit het aanbod. Volledige
informatie kunt u vinden op onze site:
www.ram-art.nl/sitesteps
Nieuw:
Onze edities zijn weer uitgebreid met twee nieuwe werken
van Hulya Yilmaz en Rolf Engelen, gepresenteerd op Art
Rotterdam en Art Amsterdam.
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
wensen u een mooie zomer(vakantie) toe.
Berry Koedam
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