Thea Zweerink (1962) is geboren in
Doetinchem en volgde haar opleiding aan de
AKI te Enschede. Ze studeerde af in 2004 en
is sindsdien werkzaam als beeldend
kunstenaar in Varsseveld.

Herinnering aan de doden

Synagoge Aalten
Stationsstraat 7
donderdag 11 juni tot en met
zaterdag 12 september 2015
Open:
Entree:

woensdag 13:30-16:30
donderdag 10:00-16:00
€ 1,50 volwassenen
€ 1,kinderen tot 12 jaar

Van donderdag 11 juni tot en met zaterdag
12 september 2015 is er in de Aaltense
Synagoge weer een nieuwe expositie.
Het betreft recent werk van Beeldend
kunstenaar Thea Zweerink.
Het werk is voor een groot deel speciaal voor
de tentoonstelling gemaakt. Ze heeft daarbij
foto’s van Aaltense joden, die in de Tweede
Wereldoorlog zijn vermoord, gebruikt bij het
maken van de schilderijen. De expositie is
bijzonder, omdat het werk sterk verbonden is
met het verleden van de joodse gemeente.

Thea Zweerink

Haar schilderijen en installaties staan in het
teken van herinneren, gedenken en in
samenhang daarmee, van de dood. Als
uitgangspunt voor haar werk gebruikt ze vaak
foto’s van vroeger. De mensen staan daar
statisch op; dat vindt ze interessant. Foto’s
hebben in principe al betrekking op de dood.
Ze tonen een moment uit het verleden dat
voorgoed voorbij is. Ze schildert deze foto’s
niet na maar gebruikt ze om een nieuw beeld
te laten ontstaan.
Ze houdt zich bezig met groepen mensen.
Mensen die een groep vormen zonder
daarvoor te kiezen. Ze blijven individuen. Elk
werk heeft een eigen sfeer en een eigen
karakter.
In 2006 was ze de winnaar van de Kunst in
het Volksparkprijs in Enschede.
In 2012 deed ze ze mee aan het
televisieprogramma “Sterren op het doek “. In
dat programma werd de cabaretier Freek de
Jonge geportretteerd.
In 2014 werd een werk van haar geselecteerd
voor de zomer expositie in het Gemeente
Museum De Haag.
Thea schildert ook portretten in opdracht en
exposeert regelmatig haar werk in
verschillende galerieën.

Er is heel wat te zien
in een synagoge.

Aan de stichting

Vrienden van de Aaltense synagoge
is door de joodse gemeente het gebruik en
beheer van de synagoge toevertrouwd voor
zover het geen joodse erediensten betreft.
Bij het beheer gaat het vooral om zaken als
onderhoud en financiën. Een zo oud gebouw
(1857) vraagt veel onderhoud en dus hoge
kosten.
De belangrijkste bron van inkomsten ter
dekking van deze kosten wordt gevormd door
de bijdragen van onze donateurs.
U begrijpt dus wel dat wij ook u graag zouden
verwelkomen als donateur van de stichting.
Bij voorbaat hartelijk dank!
Meldt u zich aan bij onze penningmeester de
heer J. de Ruijter, Ludgerstraaat 80, 7121 EM
Aalten, tel. 0543 - 472614.

Groepsbezoek is mogelijk, overdag of 's
avonds, als u daarvoor een afspraak gemaakt
hebt met H. Kuiper, tel. 0543 474520
Voor een inleiding en toelichting wordt
gezorgd.
Als bijdrage in de kosten vragen wij voor de
hele groep € 20,-. Schoolklassen gratis, als
de school donateur is.
***
Neem eens een bezoek aan de synagoge op
in uw lesrooster of jaarprogramma. Veel
groepen deden dat al. Hun reacties zijn
onverdeeld positief.
Het adres: Stationsstraat 7, in het hart van
Aalten, drie minuten van de Markt.

Het bedrag van uw donatie stelt u zelf vast,
maar wij hopen op minimaal € 15,- per jaar.
Bankrekening 3802.05.254 (IBAN: NL85
RABO 0380 2052 54) t.n.v. de Stichting
'Vrienden van de Aaltense Synagoge' te
Aalten

Loop er eens binnen...
In Aalten kan dat

Dit is de poort van de Eeuwige.
Rechtvaardigen zullen binnentreden.

