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Sal. Oppenheim sponsort tentoonstelling
Avontuur Oriënt (Abenteuer Orient)
BONN/KEULEN, 29 APRIL 2014





Keulse bank sponsort in het 225e jaar van zijn bestaan een cultuurhistorische tentoonstelling in de Bundeskunsthalle in Bonn
Voortzetting van subsidiëring van manifestaties rond ontdekkingsreiziger Max von
Oppenheim

De maatschappelijke betrokkenheid van de Keulse bank Sal. Oppenheim uit zich van
oudsher in de subsidiëring van hoogwaardige kunst- en cultuurmanifestaties. Daarom
heeft Sal. Oppenheim besloten de tentoonstelling Avontuur Oriënt – Max von Oppenheim
en zijn ontdekking van Tell Halaf (Abenteuer Orient – Max von Oppenheim und seine
Entdeckung des Tell Halaf) in de Bundeskunsthalle te Bonn als hoofdsponsor te ondersteunen. "Het doet ons deugd dat wij een bijdrage kunnen leveren aan deze tentoonste lling. Precies in dit jubileumjaar is deze betrokkenheid voor ons zowel een his torische
verplichting als een welkome gelegenheid," zegt dr. Wolfgang Leoni, bestuursvoorzitter
van Sal. Oppenheim. In het kader van de tentoonstelling Avontuur Oriënt sponsort de
Keulse bank een filmische visualisering van alle paleisheuvels van Tell Hala f. Dit technisch zeer kostbare filmproject wordt gerealiseerd door de Technische Universiteit van
Darmstadt. Daardoor krijgen de bezoekers eerst een globale indruk van de antieke nede rzettingsheuvels op Tell Halaf die de archeologische vondsten van Max von Oppenheim
virtueel met elkaar verbindt.
In het 225e jaar van zijn bestaan geeft de bank met de subsidiëring van de Max von O ppenheim-tentoonstelling in Bonn een vervolg aan de gesponsorde serie succesvolle man ifestaties rond Max von Oppenheim, zoon van een van de vennoten van de bank, diplomaat
en ontdekkingsreiziger, en de door hem ontdekte grandioze getuigenissen van de cultuu rgeschiedenis van Mesopotamië. In 2011 was de bank al hoofdsponsor van de tentoonste lling De geredde goden uit het paleis van Tell Halaf (Die geretteten Götter aus dem palast
von Tell Halaf) in het Pergamonmuseum in Berlijn, die tussen 28 januari en 14 augustus
2011 bijna 800.000 bezoekers trok. Hieraan ging een acht jaar durende reconstructie vooraf van de beeldenverzameling van Max von Oppenheim die in de Tweede Wereldoorlog
door een vliegtuigbom was verwoest. Deze werkzaamheden werden voor de helft gefina ncierd door de Salomon Oppenheim-Stiftung van de bank. Daarbij moesten de beelden uit
27.000 brokstukken weer worden samengesteld.
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OVER SAL. OPPENHEIM JR. & CIE.
Sal. Oppenheim werd in 1789 opgericht en is tegenwoordig een van de toonaangevende privébanken in Duitsland. Deze Keulse bank combineert de persoonlijke benadering en expertise van een privébank met de kapitaalkracht van een mondiaal opererende algemene bank. Als vermogensbeheerder bieden wij oplossingen voor
vermogende particuliere klanten en institutionele beleggers. Wij staan voor een onafhankelijke advisering,
hebben meer dan 225 jaar ervaring in hoogwaardig vermogensbeheer en doen zaken op basis van partnerschap .
Met een onafhankelijk investeringsproces dat particuliere en instit utionele eisen op een gelijkwaardige manier
behandelt en aanvult, en een productonafhankelijke advisering staan de specifieke behoeften van onze klanten
centraal. Als vermogensbeheerder binnen het concern van de Deutsche Bank werkt Sal. Oppenheim vanuit een
sterke eenheid in de geest van zijn klanten.
Met vestigingen in heel Duitsland staat Sal. Oppenheim dicht bij zijn klanten en kan de bank op een verantwoordelijke manier continuïteit bieden.
Meer informatie vindt u op www.oppenheim.de.
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