N ieuwsbrief S eptember 2011
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.
Uitnodiging
De expositie van Jeanne van Heeswijk in het Chabot Museum,
wordt verlengd t/m 25.09 en RAM op het atelier van.........,
zal ditmaal plaats vinden tijdens het rondetafel gesprek in het
Chabot Museum.
Omdat Jeanne van Heeswijk haar werk maakt op de plek
waar zij wordt uitgenodigd en niet in haar studio, is dit een
unieke kans om haar werken, die in samenwerking met anderen elders tot stand kwamen, nu in deze overzichtstentoonstelling te kunnen zien. Het werk van Jeanne van Heeswijk is
gelaagd en raakt universele thema’s.
Wij nodigen u graag uit voor een bezoek en gesprek in het
kader van: RAM op het atelier van.........,
op 18 september van 15-17 uur.
Op 9/10/11 september zal in het kader van “De Wereld van
de Witte de With” het werk “DER WIDERSTAND DES KLEINEN GLÜCKS” Dat door Jeanne van Heeswijk in Duitsland
is gerealiseerd, vanuit Duitsland naar het Museumpark in
Rotterdam verhuizen. Op deze dagen gaan hier meerdere
verrassende activiteiten plaats vinden, ook hierbij van harte
welkom.
Extern:
06/09-06/11 - Jeanne van Heeswijk - “Impossible Communities” nieuw werk in het Moscow Museum Of Modern Art.
http://www.mmoma.ru
09/09/2011-20/08/2012- Marjolijn van den Assem
Een grote overzichtstentoonstelling waarbij uit de vele
“Seelenbriefe” werken die ook bij RAM geëxposeerd
werden, zullen worden gepresenteerd in het Nietsche
Dokumentationszentrum in Naumburg, D, curator is Jisca
Bijlsma. De opening wordt verricht op 09.09.2011 om
20.00 uur door prof.dr. Paul van Tongeren.
http://www.friedrich-nietzsche-stiftung.de
t/m 11/09 - Een Hommage aan Patrick Merckaert, de kunstenaar
waarmee wij werkten vanaf de start van de galerie en die
helaas veel te jong gestorven is, maar ondanks een zwakke
gezondheid, met heel veel inzet en liefde vanaf 1997 de twee
jaarlijkse presentatie Kunst&Zwalm organiseerde.
http://www.kunst-en-zwalm.be

6/10 -16/10 - Jeanne van Heeswijk - Evento 11 “rendez-vous
artistique et urbain” het project ‘The Great Unpacking of
Associative Life’. Bordeaux, curator: Michelangelo Pistoletti
Agenda t/m
11/09 Seet van Hout,”RED GREENHOUSE”,Stadtmuseum
Siegburg.
09/10 Richard Hutten Bezeten van stoelen, Zuiderzeemuseum Enkhuizen.
30/10 Wim Gijzen solo “ Een bezoek aan alle 863 gemeenten van Nederland - 1972 “ Verbeke Foundation,
Kemzeke.
27/11 Hajnal Németh, solo in het Hongaarse paviljoen
Venetië
27/11 Libia Castro & Ólafur Ólafsson voor IJsland Venetië
31/12 Desiree de Baar “Grensland” Natuurkunst Drenthe,
Staatsbosbeheer, Schoonoord, Drenthe
RAM en ramfoundation nieuws.
Achter de schermen wordt hard gewerkt. Er zijn nieuwe edities in de maak en wij komen binnenkort naar buiten met een
vernieuwde site.
We zijn in overleg over een nieuwe lokatie en werken in
samenwerking met anderen aan nieuwe activiteiten. Hierover
hopen we bij de volgende nieuwsbrief meer te kunnen vertellen.
In deze nieuwsbrief vindt u slechts een keuze uit de kunstenaars presentaties. Volledige informatie kunt u vinden op
onze site: www.ram-art.nl/sitesteps.
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 weer
een heel mooi kunstseizoen toe .
Berry Koedam

23/9 Jeanne van Heeswijk zal op deze dag de belangrijke
“Leonore Annenberg Prize FOR ART AND SOCIAL
CHANGE 2011” tijdens de jaarlijkse Creative Time Summit conference in het NYU Skirball Center New York, in
ontvangst nemen.
http://www.creativetime.org
info@ramfoundation
www.ramfoundation.nl
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