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THE OLD OLIVE
expositie in het kader van het openingsprogramma Synagoge Winsum

28 april

t/m

12 juni 2011

openstelling: zaterdag- en zondagmiddagen van 14.00 tot 17.00 uur
(met uitzondering van 7 mei) of op afspraak (0595-442764), toegang gratis
locatie: Synagoge Winsum, Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum

De expositie toont een bescheiden selectie schilderijen van naoorlogse
Joods-Russische kunstenaars uit de verkoopcollectie ‘The Awakening of The
Red Pencils’ van het in Israël wonende echtpaar Chris en Ineke De Boks
(gegevens beschikbaar via info@sjoelplein.nl). Het echtpaar hoopt dat hun
collectie Israëlische kunst in kleur en vorm een nadere kennismaking brengt
met een nieuw Israël en de mensen die er leven tussen zorg en hoop.

1. THE OLD OLIVE
Kunstenaar Robert Rosenberg wordt in 1962 geboren in Alma-Alta (Kazakhstan, USSR). In 1982 studeert hij af aan de kunstacademie en zeven jaar
later voltooit hij de opleiding interieurontwerp aan het Alma-Alta Instituut
voor Kunst- en Theater. In 1994 immigreert Rosenberg naar Israël en in
2001 werkt en exposeert hij in Nederland (Keukenhof, Lisse).

2. SHEEP IN GALILEE
3. SUNSET
4. SHEEP
5. THE FLOCK
Kunstenares Nataly Goncharova wordt in 1966 geboren in Kharkov, Oekraïne. Zij studeert af aan de
kunstacademie van Kharkov en wordt daarna lid van de ‘Odessa Society of Avant Garde Artists’. In
1993 verhuist ze naar Israël en leeft en werkt sindsdien in Jeruzalem. Na de kennismaking met de
Avant Garde en het postmodernisme van de Odessa Society vindt zij haar eigen artistieke taal na een
periode waarin zij zich verdiept in oude iconen. Voor de vrije beeldtaal die zij zich daarna gaandeweg
eigen maakt zoekt zij een werkwijze waarin subtiele intuïtie samengaat met intellectuele visieontwikkeling en beheersing. Vanaf 1993 exposeert Goncharova veelvuldig in Jeruzalem en in 1997-1998
toont zij haar werk in een solo-expositie in de ‘Gallery of Jewish Art’ in Berlijn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tevens te bezichtigen een kleine basiscollectie judaïca in relatie tot Winsums Jodendom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nevenprogrammering
‘Joden als ware Midden-Europeanen’, deel 1 van het tweeluik ‘Oost en West’. Een lezing door dr. Stefan van
der Poel op maandagavond 16 mei aanvang 20.00 uur, naar aanleiding van een artikel van Milan Kundera.
‘Joden in de West’, deel 2 van het tweeluik ‘Oost en West’. Een lezing door dhr. Leen Vogelaar op dinsdagavond 31 mei aanvang 20.00 uur over Joods leven in Suriname en Curaçao.
toegang:
reservering:

! 4,- (donateurs 50 % korting) per lezing
info@sjoelplein.nl ; s.v.p. met vermelding van datum c.q. data van de lezing(en)
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OPENINGSPROGRAMMA GERESTAUREERDE SYNAGOGE
Officiële opening op donderdag 28 april 2010
voor genodigden, met openingstoespraak van prof. dr. W.J. van Bekkum, hoogleraar Semitische talen en culturen te Groningen en lid van het Comité van Aanbeveling.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------OPEN HUIS, vrije toegang en rondleiding voor belangstellenden
datum:
29 april
(van 14.00 tot 21.00 uur)
locatie:
Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum
vanaf 20.30 uur te zien:
locatie:
toegang:

theatervoorstelling ‘Issy en Sophius’ door Theater De Steeg
zalencentrum De Hoogte, Kerkpad 8, 9951 EP Winsum
! 10,-; reservering: mail@desteeg.info (zie ook: www.desteeg.info)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------‘The Old Olive’, expositie die een bescheiden selectie toont van schilderijen van naoorlogse Joods-Russische kunstenaars uit de collectie van het in Israël wonende echtpaar Chris
en Ineke De Boks. Tevens te bezichtigen een kleine basiscollectie judaïca in relatie tot
Winsums Jodendom.
datum:
28 april t/m 12 juni
(zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur,
met uitzondering van zaterdagmiddag 7 mei)
of op afspraak: bel met de beheerder, dhr. A. Nienhuis,
locatie:
Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum
toegang:

telefoon: 0595-442764

gratis

-----------------------------------------------------------------------------------------------------‘Joden als ware Midden-Europeanen’, lezing door dr. Stefan van der Poel, deel 1 van
het tweeluik ‘Oost en West’. De titel van de lezing is afgeleid van de titel van een beroemd
artikel van Milan Kundera: ‘The tragedy of Central Europe’. De spreker is universitair docent aan de RuG en gespecialiseerd in Joodse geschiedenis van Midden- en Oost-Europa.
datum:
16 mei, aanvang 20.00 uur
locatie:
Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum
toegang:
! 4,- (donateurs 50 % korting)
reservering: info@sjoelplein.nl of 0595-441671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------‘Joden in de West’, lezing door dhr. Leen Vogelaar, deel 2 van het tweeluik ‘Oost en
West’. De spreker bezocht recent verschillende overblijfselen van de in de 17e eeuw ontstane bloeiende Joodse gemeenschappen in Suriname en Curaçao. Daartoe behoren een
ruïne in de Joodse Savanne langs de Surinamerivier en de in fonkelende staat verkerende
synagoge Mikve Israel in het centrum van Willemstad.
datum:
31 mei, aanvang 20.00 uur
locatie:
Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum
toegang:
! 4,- (donateurs 50 % korting)
reservering: info@sjoelplein.nl of 0595-441671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Het adres van de synagoge luidt: Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum.
Ook te bereiken via de Nieuwstraat; ruime parkeergelegenheid vindt u bij winkelcentrum Obergon.

