
«Children in the Holocaust: Stars without a Heaven» - en ny
utstilling i Yad Vashem-museet
I forbindelse med at Israels innbyggere markerer Den internasjonale Holocaustdagen torsdag den 16. april, åpner en ny utstilling, «Children in
the Holocaust: Stars Without a Heaven», i Yad Vashem, Israels nasjonale museum til minne om jødene som ble drept under Holocaust.
Utstillingen skal fremstille livene til alle de 1,5 millioner barna som ble drept under Holocaust. Den anskueliggjør de historiene som er bevart
om disse barna, eller historiene til de få som overlevde.

Her vises gjenstander fra Yad Vashems artefakter, kunst- og arkivsamlinger. I tillegg har kunststudenter fra Department of Ceramics and Glass
Design ved Bezalel Academy of Art and Design i Jerusalem laget arbeider i glass, porselen og keramikk, og studenter fra Department of Visual
Communication Design ved Holon Institute of Technology (HIT) laget korte animerte klipp spesielt for utstillingen. Disse arbeidene ble laget for
å bidra til å illustrere de individuelle historiene til barna, siden lite eller intet materiale er intakt på grunn av krigen.

Utstillingen er organisert rundt åtte større temaer: lek, skolegang, vennskap, hvem er jeg, arbeid, hjem, familie og overgangsriter. I
lobbyområdet vises det en video-installasjon om barnas verden før Holocaust. Når man kommer inn i utstillingsområdet, endrer temaet seg til å
omfatte selve Holocaust. Utstillingens designer, Chanan de Lange fra Lange Studio, har kreert en symbolsk skog hvor utstillingsmaterialet
fremstilles inni «trær». Hvert av disse 33 trærne rommer en sentral historie hvor ytterligere historier vises på digitale skjermer. Det er også trær
med mer generelle emner, som «barnehjem« og «ungdomsbevegelser». Designer Niv Moshe Ben-David har laget installasjonen «Children
before the Holocaust» og har redigert filmene som vises på trærne.

Utstillingen, som er organisert av Yehudit Inbar, gir et fascinerende innblikk i barndom i skyggen av Holocaust med utstilte tegninger, dagbøker,
dikt, musikk, brev og leker. Utstillingen vil være åpen for publikum i minst ett år.

Yad Vashem, Israels nasjonalinstitusjon viet minnet om jødene som ble drept under de nazistiske jødeforfølgelser, ble etablert i 1953.
Institusjonen er lokalisert i Jerusalem, og er dedikert til minne om og til dokumentasjon, forskning og opplæring om Holocaust.

Mer informasjon

Best regards,

Elena Negut

PR Manager



Tel. 46 8 213386
Email. pr@igto.se 

Den Israelske Turistkontor har som oppgave å markedsføre Israel som destinasjon i Norden og Baltikum, samt å formidle turistinformasjon til
allmennheten i disse landene. Den Israelske statens Turistbyrå arbeider direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt finnes 18 turistbyråer rundt om i
verden som arbeider med å fremme turismen til Israel.

Opplev det unike Israel – Besøk Tel Aviv, Party- og Beachbyen ved Middelhavet som aldri sover – Streif rundt i fascinerende Jerusalem med sine tre
verdensreligioner – Flyt på det helsebringende Dødehavet – Svøm med delfiner og snorkle i Rødehavets korallrev ved Eilat – Gå i Jesus fotspor i det Hellige
landet – Vandre i Galilea med sin utrolige natur.

Les mer på www.goisrael.no   


