
Shrine of the Book juhlii 50-vuotista taivaltaan
Shrine of the Book -museosiipi on varustettu 50-vuotisjuhlan kunniaksi  kahdella erikoisnäytöllä ja uudella näyttelygallerialla. Kompleksi kätkee
sisäänsä Kuolleenmeren kääröt ja on osa Jerusalemissa sijaitsevaa Israel Museum -museota, joka avattiin yleisölle huhtikuussa 1965.  

And Then There Was Nano: Maailman pienin raamattu on pikkuriikkinen versio hepreankielisestä raamatusta, ja se on kehitetty
Technion-Israel Institute of Technology -instituutissa. Nano-raamattu on nykyaikainen täydennys Kuolleenmeren kääröihin, jotka sisältävät
maailman vanhimpia raamatullisia käsikirjoituksia. Tämä tarjoaa yleisölle ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä nauttimaan hepreankielisen
raamatun teknologisesta evoluutiosta antiikin ajalta postmodernille ajalle. And Then There Was Nano -näyttely esittelee maailman
pienimmän hepreankielisen raamatun uskomattoman tarinan sokerinjyvän kokoiselle mikrosirulle tallennettuna.

Samanaikaisesti näytteillä oleva Shrine of the Book -kompleksin arkkitehtuuri on kunnianosoitus museokompleksin ainutlaatuiselle
tarinalle. Kompleksi on Frederic Kieslerin ja Armand Bartosin vuonna 1965 suunnittelema 1900-luvun ekspressionistisen arkkitehtuurin
ikoninen luomus. Näytteillä on ensimmäistä kertaa Shrinen alkuperäisiä Kieslerin piirustuksia sekä myös hänen "correalistisia"
huonekalujaan, jotka kuvastavat hänen omaleimaista näkemystään designista ja arkkitehtuurista. Näyttely pitää sisällään valokuvia Shrinen
rakentamisesta, joka oli 1960-luvun Israelin mestarillinen teknologinen ponnistus. Samalla kerrotaan kompleksin alkutaipaleesta
valokuvaajien ja muun yleisön pyhiinvaelluspaikkana.

Israel Museum on Israelin valtion suurin kulttuurinen instituutio ja listattu maailman taide- ja arkeologiamuseoiden kärkikastiin. Vuonna
1965 perustettu museo pitää sisällään ensyklopedisia kokoelmia esihistoriallisen ajan taiteesta aina nykytaiteeseen sekä laajimmat
Raamatun ja Pyhän Maan arkeologian kokoelmat, joihin kuuluvat myös Kuolleenmeren kääröt. Yli 50-vuotisen taipaleensa aikana museo on
koonnut kattavan yli 500 000 esineen kokoelman ennätyksellisten lahjoitusten ja tuen avulla taiteen suosijoilta ympäri maailman.

Museo omistaa koko 2015 vuoden 50-vuotisjuhlilleen ympäri vuoden kestävällä ohjelmalla, joka on omistettu Israelin esteettisen perinnön
vaalimiselle.
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Israelin Valtion Matkailutoimiston tehtävänä on markkinoida Israelia matkakohteena Pohjoismaissa ja Baltian maissa sekä välittää
matkailua koskevia tietoja näiden maiden suurelle yleisölle. Israelin valtion matkailutoimisto toimii suoraan Israelin matkailuministeriön
alaisuudessa. Israelin suuntautuvan matkailun edistämisessä toimii kaikkiaan 18 matkailutoimistoa ympäri maailmaa.

Koe Israelin ainutlaatuisuus – Käy Tel Avivissa, juhla- ja rantalomakaupungissa Välimeren rannalla. Se ei nuku koskaan – Patikoi ympäri
kiehtovaa Jerusalemia, jossa harjoitetaan kolmea maailmanuskontoa – Kellu terveellisessä Kuolleessameressä – Ui delfiinien kanssa ja
snorklaa Punaisessa meressä Eilatin koralliriutoilla – Seuraa Jeesuksen jalanjälkiä Pyhässä maassa – Vaella Galilean ainutlaatuisessa
luonnossa.

Lisätietoja: www.goisrael.fi 


