
Bokens helligdom feirer 50 år
To spesialutstillinger og et nytt galleri er innviet for å minnes 50-års jubileumet for Bokens helligdom på Israel Museum der Dødehavsrullene
ligger. Museet ble åpnet for offentligheten i april 1965.  

Utstillingen «And Then There Was Nano»: Verdens minste bibel har verdens minste versjon av den hebraiske bibelen, skapt ved
Technion-Israel Institute of Technology. Nano-bibelen tjener som et midlertidig supplement til Dødehavsrullene, som inkluderer de eldste
bibeltekstene i verden. Dette gir publikum en unik mulighet til å utforske den teknologiske utviklingen av den hebraiske bibelen fra antikken til
den postmoderne æraen. Utstillingen «And Then There Was Nano» viser den utrolige historien om verdens minste hebraiske bibel skrevet
på en mikrobrikke som ikke er større en et sukkerkorn.

På samme tid er utstillingen The Architecture of the Shrine of the Book viet til den unike historien og utformingen av selve
helligdommen - et ikonisk arbeid innen ekspresjonistisk arkitektur i det 20. århundre, designet av Frederic Kiesler og Armand Bartos, og
som åpnet i 1965. Utstillingen inneholder Kieslers tidlige skisser av helligdommen, og som nå vises offentlig for første gang. I tillegg kan du
se eksempler på hans «korrealistiske» møbler som illustrerer hans karakteristiske tilnærming til design og arkitektur. Utstillingen viser også
bilder som dokumenterer konstruksjonen av Helligdommen, noe som var et teknologisk kunststykke av heroiske proporsjoner i Israel på
1960-tallet. I begynnelsen fungerte det som et sted for pilegrimsreiser for fotografer og offentligheten.

Israel Museum er den største kulturinstitusjonen i Israel, og er rangert blant de ledende kunst- og arkeologimuseene i verden. Museet ble
grunnlagt i 1965 og inneholder encyklopediske samlinger fra forhistorisk tid til moderne kunst, og inkluderer de mest omfattende
samlingene av arkeologi fra Bibelen og Det hellige land i verden, blant dem Dødehavsrullene. I løpet av de første 50 årene har museet
bygget en omfattende samling av mer enn 500 000 gjenstander gjennom gaver og støtte fra beskyttere over hele verden.

Museet feirer sitt 50-års jubileum i 2015 med et årslangt program viet utforskingen av Israels estetiske arv i de 50 årene før og etter
grunnleggelsen.
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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   


