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Holokauszt és muvészet?!
˝
A kiállítás célja, hogy a Yad Vashem Intézet
gyűjteményéből kiválasztott műalkotásokon
keresztül bepillantást nyújtson a holokauszt
időszaka alatt inspirált művészet világába. A
kiválasztott képek mindegyike az 1939 és 1945
közötti időszakból származik, 20 különböző
művésztől,

akiknek

közel

fele

veszítette

életét a vészkorszakban. Alkotásaikon jól
érezhető az a feszültség, melyben benne
van egyrészt a szándék, hogy megörökítsék
(dokumentálják) az átélt borzalmakat, másrészt
a vágy, hogy a művészet erejével kilépjenek
a

sanyarú

sorsukból,

és

felemelkedjenek

a szépség, a képzelet, a hit világába. Azzal,
hogy

ezek

a

sorstársaikat,

művészek

megörökítették

megpróbáltak

y
p

maradandó

emléket állítani nekik a következő generációk
számára. Műalkotásaikon keresztül próbáltak
szembeszállni a nácik törekvésével, hogy
áldozataikat fokozatosan megfosszák emberi
mivoltuktól, majd megsemmisítsék őket.
A

leírhatatlan

mindennapi

életkörülmények

életbenmaradásért

és

a
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küzdelem ellenére ezeknek a művészeknek
sikerült

rajzeszközökhöz

jutniuk,

sokszor

D

kivételes leleményességük által. A gyakran
az

életük

alkotások

kockáztatásával
segítettek

nekik

létrehozott

abban,

hogy

személyiségük és életerejük új erőre kapjon. A
holokauszt idején született képeknek legalább
három

megközelítésből

jelentéstartalmuk:
szempontjából,

az
a

van

különleges

ábrázolt

művész

tartalom

személyének

KARL ROBERT BODEK
1905, Czernowitz (Cernauti), Bukovina – 1942, Auschwitz Birkenau-i tábor
KURT CONRAD LÖW
1914, Bécs, Ausztria – 1980, Bécs, Ausztria
Egy tavasz, gursi tábor, 1941
Vízfesték, Indian ink rajztinta és ceruza papíron
14,4 x 10,3 cm
A Yad Yashem művészeti gyűjteménye, Jeruzsálem
Annelies Haymann adománya, Kiryat Bialik

szempontjából, illetve a mű fennmaradásának
története

szempontjából.

témájától

függetlenül

A

stílusától

mindegyik

és

alkotás

egyben bizonyítja, hogy az emberi szellem
képes volt a végsőkig kitartani, ragaszkodni
emberi mivoltához és nem megadni magát.
Ahogy Grete Schmal-Wolf az utolsó versében
írta, miközben halálos ágyán feküdt a terezíni
gettóban: „A testem gyenge, mint egy csontváz,
de a lelkem szabad!”
A kiállítás a Yad Vashem Intézet következő részlegeinek az
együttműködésével jött létre: Művészeti részleg; Utazó Kiállítások
részlege; Kutatási és Publikációs részleg.
Grafikai tervezés: Számítástechnikai részleg.

Ez a kép a gursi táborban együtt raboskodó két művész közös alkotása. A sárga
pillangó a szögesdróton szabadon repülhet, ahova csak szeretne, a tavasz hírét és
a reménység sugarát hozza a foglyoknak. Ez szimbolizálja a rabok szabadság utáni
vágyát, ami kontrasztban áll a sötét barakkokkal.

SOÁ - A HOLOKAUSZT
A holokauszt egy példa nélküli, totális és szisztematikus népirtás volt, melyet a náci Németország
és kollaboránsai követtek el azzal a céllal, hogy eltöröljék a föld színéről a zsidó népet,
kultúrájával és hagyományaival együtt. A nácik legfontosabb motivációja ebben az antiszemita,
rasszista ideológia volt. 1933 és 1941 között a náci Németország egyre erősödő, kirekesztő
politikát folytatott, melynek keretében a zsidó állampolgárokat megfosztották jogaiktól, majd
vagyonuktól. Ezt követte a zsidó lakosság megbélyegzése, majd összegyűjtése külön erre a
célra kijelölt területeken. 1941 végére már egy átfogó, szisztematikus hadjárat folyt a zsidóság
ellen, melyet a nácik így neveztek el: „A végső megoldás a zsidó kérdésre”. Ez a politika nagy
népszerűségre tett szert Németországban, valamint az európai kontinens jelentős részén.
A náci Németország először az európai,
majd

később

akarta

a

teljes

zsidóságot

megsemmisíteni.

Először

milliókat lőttek agyon, majd több
millió

zsidót

gyűjtöttek

össze

y
p

és

zártak be marhavagonokba Európa
teljes területén. Innen megsemmisítő
táborokba
ipari

deportálták

létesítményekbe,

őket,

olyan

ahol

gázzal

gyilkolták meg az ide szállított zsidókat.
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A nyilvántartásba vétel, az összegyűjtés
és a bevagonírozás teljes folyamata alatt
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a németek félrevezették áldozataikat

D

az útjuk valódi célját illetően.

1945-re, a háború végéig mintegy hat
millió zsidó embert gyilkoltak meg.

MARCEL JANCO
1895, Bukarest, Románia – 1984, Ein Hod, Izrael
A náci elnyomó csizmája alatt, Bukarest, 1940
A Yad Vashem Intézet hivatalosan 1953-ban jött létre azzal a
céllal, hogy a holokauszt emlékezetének, dokumentációjának,
kutatásának és oktatásának a központi helye legyen a világon.
Mint a zsidó nép „élő, holokauszt-emlékműve”, a Yad Vashem
Intézet őrzi a múlt emlékét és továbbadja annak ismeretét a
következő generációk számára.

Indian ink rajztinta papíron
32,3 x 24 cm
A Yad Vashem művészeti gyűjteménye, Jeruzsálem
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FELIX NUSSBAUM
A hontalan, Brüsszel, 1939
Olaj vásznon
59,7 x 74,7 cm
A Yad Vashem művészeti gyűjteménye, Jeruzsálem

Ezen a képen Nussbaum a német zsidók kilátástalan élethelyzetét mutatja be, ahogy állampolgárságuktól megfosztva keresnek menedéket egy idegen,
ellenséges világban. A hontalan férfi kétségbeesetten temeti arcát a kezébe. Mellette hever csomagja és botja, melyek a vándorlás szimbólumai a
fenyegető világban, amit a sötét földgömb jelenít meg baljós árnyékával. A hontalan férfi kis mérete a hosszú asztalhoz képest a tehetetlenséget fejezi
ki. Az üres falak börtöncellára emlékeztetnek, bár a kapu nyitva van. Menekülésre mégsincs lehetőség, hiszen kint pusztulás vár: kopasz fák, fekete
madarak - visszatérő szimbólumok Nussbaum képein – a halál és az elmúlás hírvivői.
Nussbaum ezt a képet elküldte édesapjának, aki más képekkel együtt ezt is elrejtette Amszterdamban. Miután az édesapát 1944-ben meggyilkolták
Auschwitzban, a kép magánkézbe került, majd egy amszterdami árverésen értékesítették.

Felix Nussbaum I 1904, Osnabrück, Németország – 1944, Auschwitz-Birkenau-i tábor I A nácik hatalomra jutását követően Nussbaum Európa szerte
menedéket keresett, majd 1935-ben Belgiumban fogadták be jegyesével, a szintén művész Felka Platekkel együtt. Belgium 1940-es német megszállását
követően Nussbaumot letartóztatták és a dél-franciaországi Saint Cyprien táborba zárták. Néhány hónap múlva sikerült megszöknie és visszajutnia
Brüsszelbe, ahol feleségével együtt bújtatni kezdték őket. 1944-ben a párt feljelentették, letartóztatták, majd a mecheleni táborba zárták. Júliusban az
utolsó transzporttal deportálták őket Belgiumból Auschwitz-Birkenauba, ahol mindkettejüket meggyilkolták.
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BEN ZION (NOLIK) SCHMIDT
A kiürítés, Kovno gettó, 1942
Vízfesték és tinta papíron
9,1 x 14 cm
A Yad Vashem művészeti gyűjteménye, Jeruzsálem
Pnina és Avraham Tory adománya (Tory gyűjtemény), Izrael

Ez az akvarell a zsidók kiürítését ábrázolja a Konvo gettóbeli házaikból 1942 januárjában. A felszólítást követően nagyon gyorsan kellet elhagyniuk házaikat
a Demokratu téren sorakozva, hogy helyüket a Németországból ide deportált zsidók foglalhassák el. A kilakoltatottak arcán pánikot és tehetetlenséget
látni, öltözetük nagyon hideg időről árulkodik, mely a szemtanúk állítása szerint a mínusz 30 Celsius fokot is elérte. Az akkor 17 éves Ben Zion Schmidtnek
ez az egyetlen fennmaradt alkotása.

Ben Zion (Nolik) Schmidt I 1925, Kovno (Kaunas), Litvánia – 1944, Kovno getto, Litvánia I 1942-ben, 17 évesen Schmidtet a kovnoi gettóba zárták,
ahol a grafikai műhelyben dolgozott. Avraham Torynak, a zsidó tanács titkárának kérésére Schmidt megfestette a gettóbeli valós élet jeleneteit is.
1944 júliusában, a gettó kiürítésének idején 10 másik társával együtt elrejtőzött a műhely bunkerében. Amikor a gettót felgyújtották, ő is ott égett el,
mindössze 19 évesen. Munkái közül egyetlen festmény maradt meg. Ezt a képet Tory rejtette el több más, a gettóbeli életet megörökítő dokumentummal
és műalkotással együtt.
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ARNOLD DAGHANI
Zsidó láger, Mikhailowka tábor, 1942
Gouache és tinta papíron
13,7 x 16,7 cm
A Yad Vashem művészeti gyűjteménye, Jeruzsálem

Amikor Daghaninak el kellett hagynia a czernowitzi gettót, magával vitte rajz- és festőkészletét az egyik rendőr tanácsára, aki úgy gondolta, ezek még
később Daghani hasznára lehetnek. A Mikhailowka táborban Daghani ezzel a festékkel valóban megfestette a mindennapi élet jeleneteit, a foglyok,
a tisztek és az őrök portréit, méghozzá olyan, titokban becsempészett papírra, amit a falusi pap juttatott el hozzá. A Mikhailowka munkatábor, ahova
Ukrajnából és Bukovinából deportáltakat gyűjtöttek össze, a Bug folyó partján feküdt, dél-nyugat Ukrajnában, és a német rendőrség felügyelete alatt
állt. A tábor kapujánál a táblán a „Juden Lager" (Zsidó tábor) felirat olvasható, mellette bitófa állt.

Arnold Daghani I 1909, Suceava, Bukovina – 1989, Hove, Anglia I Az 1930-as évek elején Daghani Bukarestbe költözött. Miután 1940 júniusában
házasságot kötött Anisoara Rabinovici-vel, Czernowitzba (Cernauti) költöztek. 1941 októberében, a Barbarossa hadművelet megindítása után
mindkettőjüket a czernowitzi gettóba zárták, majd 1942 júniusában kényszermunkára vitték őket Ladizhinba. Két hónappal később a Mikhailowka
táborba, Transznisztriába szállították át őket. 1943 júliusában sikerült a bershadi gettóba szökniük. A Vöröskereszt beavatkozásának köszönhetően
1943. december 31-én kiszabadultak, majd Triaspolba mentek. 1944 márciusában Bukarestbe érkeztek, és a háború végéig itt is maradtak.
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GERARD (GERSHON) POLAK
Krumplihámozás a rejtekhelyen, Amszterdam, 1943-1945
Gouache papíron
38,8 x 48,8 cm
A Yad Vashem művészeti gyűjteménye, Jeruzsálem
Gerard Polak örököseinek adománya

1943 őszén a fiatal pár, Gerard és Johanna Polak, miután a nácik elkobozták lakásukat, kétségbeesetten kerestek rejtekhelyet Amszterdamban. Végül
volt szomszédjuk panziójában találtak menedéket. A pincében rejtőztek el, ahol a vendégek csomagjait tárolták. A kép azt ábrázolja, ahogyan Gerard
édesanyja a konyhai munkában segít, mellette egy vödörnyi, hámozásra váró krumpli. A sarokban a szállóvendégek koffereit látni. A falon egy sakktábla
lóg, melyet maga a festő készített, hogy édesanyjának és feleségének legyen mivel tölteniük az időt. A bujkálás ideje alatt a művész a „Dibbes” álnévvel
látta el képeit.

Gerard (Gershon) Polak | 1912, Amszterdam, Hollandia – 2004, Jeruzsálem, Izrael I Hollandia megszállását (1940) követően, a faji törvények életbe
lépésekor Polakot eltiltották ügyvédi foglalkozásának gyakorlásától, ekkor kezdett el festeni. 1944 tavaszán, kevesebb, mint egy évvel az után, hogy
Polak és felesége, Johanna bujkálni kényszerült, kiderült, hogy Johanna állapotos. Júniusban, miután megszülte kislányát, Johanna mindkettejüket hamis
személyazonossággal regisztráltatta a belügyminisztériumban. Ennek köszönhetően viszonylag szabadon mozoghattak, és sikerült lakást találniuk.
Néhány hónappal később Gerard és édesanyja is csatlakozott hozzájuk.
1945 áprilisában zsarolás és fenyegetés miatt, hogy feljelentik őket, a családnak hirtelen, pánikszerűen kellett elhagynia a lakást és egy másik helyre
mennie, amit a földalatti mozgalom biztosított számukra. A felszabadulást követően Polak és felesége visszatértek a korábban eltulajdonított lakásukba.
1970 januárjában a család Izraelbe költözött.
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ALEXANDER BOGEN (KATZENBOGEN)
Partizán, Narocz erdő, 1943
Indian ink tinta papíron
22,5 x 14,4 cm
A Yad Vashem Művészeti Múzeuma, Jeruzsálem
A művész adománya

A Narocz erdőben (kb. 120 km-re Vilniustól keletre) partizánként tevékenykedő Alexander Bogen feladatai közé tartozott, hogy megörökítse a harcosokat
és dokumentálja a velük történteket. Megrajzolta bajtársait akció közben, éhesen, elgyötörve, és pihenő alatt. Mivel nem voltak megfelelő rajzeszközei,
talált csomagolópapírokat használt, illetve száraz faágakat égetett el, hogy faszenet kapjon. Bicskája segítségével fadeszkákra vésett képeket. Azon kívül,
hogy az események dokumentálása szempontjából különös fontossággal bírtak ezek a képek, egyedülálló szerepet játszottak a harcosok motivációjának
fenntartásában. A partizánok szerepének felmagasztalásával és bátorságuk bemutatásával lelki hadviselésükben erősítette őket.

Alexander Bogen (Katzenbogen) 1916, Tartu, Észtország – 2010, Tel-Aviv, Izrael | Amikor Alexander Bogen két éves volt, a családja Vilniusba költözött.
A Barbarossza hadművelet kezdete után feleségével, Rachellel együtt szökni próbáltak, de elkapták őket és és a swięciany-i, majd a vilniusi gettóba
zárták. 1943-ban Bogen a Narocz erdőbe menekült, ahol csatlakozott a partizánokhoz. Később azzal a küldetéssel tért vissza a vilniusi gettóba, hogy
fiatalokból álló csoportokat toborozzon, kicsempéssze, majd a partizánokhoz juttassa őket. Felesége és anyósa szintén csatlakozott hozzá. A háborút
követően a házaspár visszatért Vilniusba. 1951-ben Izraelben telepedtek le.
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Metamorfózis, terezíni gettó, 1944
Vízfesték, ceruza és Indian ink tinta papíron
22,8 x 29,7 cm
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A Yad Vashem Művészeti Múzeuma, Jeruzsálem
Ida Fantlová, a művész édesanyjának adománya, Ze'ev and Alisa Shek hozzájárulásával, Cézárea

Ezen a képen Fantl a szatíra eszközével él, hogy ábrázolja azt az átalakulást (metamorfózist), melyet az „AK” transzport tagjai éltek át négy év alatt.
Ez a transzport, melynek maga a művész is áldozata volt, elsőként érkezett a terezíni gettóba 1941 novemberének végén. Az életerős férfiból, akinek
zsákjában ott vannak a legszükségesebb dolgai, csupán egy élő csontváz marad, rongyokba öltözve, a halálra várva. Egyedül - az őt, mint üldözött zsidót
megbélyegző jel - a sárga csillag változatlan. A három karácsonyi gyertya kialudt, csakúgy, mint minden reménysugár.
Feirat:
Az „AK” transzport egyik áldozatának karácsonya Terezínben
i.sz. 1941
i.sz. 1942
i.sz. 1943
i.sz. 1944 és Isten mentsen

Pavel Fantl | 1903, Prága, Csehszlovákia – 1945, Hirschberg, Németország | Fantl 1935-ben házasodott, majd tisztiorvosként besorozták a csehszlovák
hadseregbe. 1939-ben zsidó származása miatt leszerelték. 1942 júniusában Fantlt édesanyjával, Idával, feleségével, Marie-val és fiukkal, Tomasszal
együtt a terezíni gettóba deportálták, ahol Fantl vezette a tífuszos betegek számára elkülönített kórházat. Ezt a beosztását arra használta fel, hogy
információt juttasson ki a külvilágnak, ezzel azonban gyanússá vált a németek előtt. A kis erődbe börtönözték be, ahol kivallatták és megkínozták.
Miután kiszabadult, kb. 80 rajzát sikerült kicsempésznie a gettóból. 1944 októberében Fantlt feleségével és akkor hét éves fiával együtt Auschwitz-ba
deportálták. A családtagjait megérkezésük után azonnal meggyilkolták, Fantlt a schwarzheidei táborba küldték tovább Németországba. 1945 januárjában
egy halálmenetben lőtték agyon.
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A terezíni gettó balladája, Terezín gettó, 1943
Indian ink tinta és tus papíron
50,5 x 71,2 cm

t
o

o
C

D

A Yad Vashem Művészeti Múzeuma, Jeruzsálem
A Prágai Dokumentációs Bizottság adománya, Ze’ev és Alisa Shek hozzájárulásával, Cézárea

Ezen a részletes rajzon, melyen több mint 25 különböző jelenet látható, Haas a terezíni gettó foglyainak mindennapi életét mutatja be. A jelenetek köre
a bal alsó sarokban kezdődik, ahol a kocsin új foglyok érkeznek a táborba. Az újoncok mellett ételadagra váró, kígyózó embersor, körülöttük a gettóból
kifelé és befelé hömpölygő tömeg. Mindenhol zsúfolt barakkokat és szörnyű életkörülményeket látni, a kényszermunkát a gettóban látható vonatsín
építése jeleníti meg.
A káosz és zűrzavar ellenére a művész megindító hétköznapi jeleneteket is bemutat, mint például gyerekek, betegek és idősek gondozása, vagy a vallási
élet és a hit gyakorlása. A jobb alsó sarokban egy együttérző nővér épp egy kisbabát lát el. Előtte egy férfi imasálat és imaszíjat visel. Fölöttük a padláson
egy koncertbe nyújt betekintést a grafikus. Ezzel párhuzamosan a másik oldalon valaki koporsók sora mellett imádkozik, fölötte pedig egy düledező
épületben „A terezíni gettó balladáját” játsza a zenekar a hallgatóságnak. Ugyan ennek az épületnek a tetején egy ember ül a messzeségbe bámulva, a
szögesdrótkerítésen át, egy jobb jövő után vágyakozva.
A festő személyére is történik utalás a bal alsó sarokban, ahol két rajzoló kezet látunk. Még egy utalás árulkodik a grafikus lázadó tevékenységéről, az
elrejtett „V” betű, mely a mű közepén, a téglafalban rajzolódik ki. Ezt a jelet használták a terezíni gettóban a művészek annak szimbólumaként, hogy
titokban igyekeztek dokumentálni a gettóbeli valós élet borzalmait.

Leo (Lev) Haas | 1901, Opava, Morvaország – 1983, Berlin, Németország | Leo Haas-t kommunista párttagsága miatt tartóztatták le 1939-ben. Először
a niskoi táborba deportálták, majd egy munkaszolgálatos egységbe helyezték át Ostravába. 1942 szeptemberében a terezíni gettóba deportálták, ahol
más művészekkel együtt titokban megfestették a gettóbeli élet jeleneteit. 1944 júniusában azzal vádolták meg a festőket és grafikusokat, hogy képeiket
kicsempészték a gettóból. Haast a kis erődbe zárták, majd kegyetlenül megkínozták. Ugyanezen év októberében Auschwitz-ba deportálták, majd egy
hónappal később a sachsenhauseni táborba vitték tovább. 1945 februárjában a mauthauseni táborba, majd utána Ebensee-be került és itt is szabadult
fel. A háború után Haas visszatért Terezínbe és magához vette azt a közel 400 festményét, melyeket korábban a gettóban rejtett el.
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MALVA SCHALEK (MALVÍNA SCHALKOVÁ)
Pihenő, terezíni ghetto, 1942-1944
Ceruza és akvarell papíron
31,2 x 47,5 cm
A Yad Vashem Művészeti Múzeuma, Jeruzsálem
Miriam Novitch adománya

Egy idősebb asszony privát szféra nélkül, közös helységben próbál megpihenni. Feszült testtartása, a cipők a lábán és a koffer az ágyán mind a hely
átmeneti jellegéről árulkodnak.

Malva Schalek (Malvína Schalková) | 1882, Prága, Csehszlovákia – 1944, Auschwitz-Birkenau | 1938 márciusában, az Anschluss után, Schalek a
testvéréhez menekült Litoměřicebe, Csehszlovákiába. 1942 februárjában, 60 évesen letartóztatták és Terezínbe szállították a „W” transzportban. A
gettóban számos portrét festett meg, csakúgy, mint a mindennapi élet jeleneteit. 1944-ben Schalek megtagadta, hogy egy, a nácikkal együttműködő
orvosnak készítsen portét. Emiatt az „Eb” transzporttal az Auschwitz-Birkenau-i „családi táborba” szállították, ahol szeptemberben meggyilkolták. A
háború után a gettó egyik barakkjának dupla falában kb. 140 festményét találták meg, melyeket a holokausztot bujkálásban túlélő testvérének adtak át.
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JAN BURKA
Deportáltak, terezíni gettó, 1942-1944
pasztellkréta és ceruza papíron
50 x 32,5 cm
A Yad Vashem Művészeti Múzeuma, Jeruzsálem
Mr. és Mrs. Rose adománya, Izrael

Emberek sokasága halad a szűk utcán az ismeretlen felé, két oldalt sötét ruhás katonák, kezükben szuronyos puska. Az emberek össze vannak zsúfolva,
arcukat a szemlélő nem láthatja, kivéve egyetlen férfiét a kép előterében. Holmija a vállára vetve, két gyermek szorosan kapaszkodik belé. Burka
összefutó térábrázolást használ, ahol az emberek szűk helyre vannak összezárva, kijutásra való lehetőség nincsen. Ezzel az eszközzel utal közeli, sötét
jövőjükre, amely rájuk vár.

Jan Burka | 1924, Postoloprty, Csehország – 2009, L’Isle sur la Sorgue, Franciaország | Miután Németország elfoglalta a Szudétavidéket 1938-ban,
Burka családja mindenét hátrahagyva Prágába menekült. 1942 augusztusában Burkát és fivérét, Raymondot a terezíni gettóba deportálták, ahol Jan
először kertészként dolgozott az SS-nek, majd a gettó konyhájára került. Burka testvére, aki asztalos volt, segített neki kialakítani egy kis tetőtéri
műhelyt. 1944 októberében Burkát „keletre” akarták deportálni, de az utolsó pillanatban sikerült megmenekülnie. 1945-ben a felszabadulás után Burka
és felesége, Ellen Danby, akivel a gettóban ismerkedtek meg, Amszterdamba költöztek.
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JOSEF KOWNER
Utca a Lodz gettóban, Lodz gettó, 1941
Akvarell papíron
26,2 x 35,3 cm
A Yad Vashem Művészeti múzeuma, Jeruzsálem
Leon és Carmela Kowner adománya, Haifa

Josef Kowner, bár fogoly volt a lodzi gettóban, úgy döntött, hogy környezetét meglepő színhasználattal és különleges, elmosódó technikával, kifejezetten
finom ecsetvonásokkal fogja megfesteni. Olyannyira jól sikerült elképzelését megvalósítania, hogy szinte el sem hinnénk, milyen körülmények között
született ez az alkotás. A zene és a művészet segített Kownernek, hogy spirituális menedéket találjon a gettóban, és ki tudjon szabadulni annak rideg,
nyomasztó valóságából. Festményeit kiállította a gettóban, sőt titokban még koncerteket is rendezett a lakásán.

Josef Kowner | 1895, Kijev, Ukrajna – 1967, Kalmar, Svédország | Kowner még gyerekkorában költözött családjával együtt Lodzba. A német megszállás
után a lodzi gettóba zárták, ahol a szőnyeggyártó üzemben dolgozott tervezőként. Kowner egyike volt annak a két festőnek, akiket maga Chaim Rumkowski,
a zsidó tanács elnöke patronált. 1944-ben Auschwitz-Birekanuba deportálták, majd Németországba, a Ludwigslust közelében fekvő Wöbbelin táborba
került. 1945 májusi felszabadulását követően Svédországban telepedett le. Egyik barátja, Nachman Zonabend mentette meg a lodzi gettóban elrejtett
festményeit, melyeket a háború után visszajuttatott Kownernek.
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CAROL DEUTSCH
„És [Isten] megpihent a hetedik napon” (2. Mózes 2:2), Antwerpen, 1941-1942
Tempera, akvarell, tinta és kréta papíron
70,2 x 52,2 cm

A Yad Vashem Művészeti Múzeuma, Jeruzsálem
A művész lánya, Ingrid Hendrickx Abrams hagyatéka, Chicago

Ez a tempera kép egy 99 alkotásból álló festménysorozat része, mely Mózes öt könyvéből mutat be jeleneteket. A háború ideje alatt Carol Deutsch egy
olyan sorozat elkésztésébe fogott bele kislányának szánt ajándékként, melyben bátran felvállalja zsidó identitását. Az illusztrációkon és díszítéseken
erősen érezni a szecessziós hatást, csakúgy, mint a Bezalel Művészeti Iskola stílusjegyeit, melyekkel Deutsch az Izrael földjén (akkori brit mandátum
területen) tett látogatása során ismerkedett meg 1935-ben.
Az „És [Isten] megpihent a hetedik napon” című illusztráción, mely a teremtés hetedik napját
ábrázolja, a művész a judaizmus egyik alaptételét jeleníti meg – a szombatnap, a pihenőnap örök szentségét. A kabbalista szimbólumokat és neveket
tartalmazó díszítő elemek mutatják a festő jártasságát a zsidó misztikában, míg a három nyelv (héber, angol és francia) használata széleskörű és sokrétű
műveltségére utal.

Carol Deutsch | 1894, Antwerpen, Belgium – 1944, Buchenwald-i tábor | 1930 és 1935 között Deutsch az ostendi zsidó hitközség elnöke volt. 1934ben találkozott Felicia (Fela) Bronsztajnnal, egy lengyelországi zsidó menekülttel, akivel egymásba szerettek. 1935-ben Deutsch egy évre Izrael földjére
utazott, ahol főleg tájképeket festett. Miután hazatért, összeházasodtak Felával. A házaspár 1942 és 1943 idején vidéken rejtőzködött Brüsszel környékén,
de feljelentették őket és 1943 szeptemberében Auschwitzba deportálták mindkettőjüket. Felát ott gyilkolták meg, Deutsch-ot a sachsenhauseni táborba
vitték tovább, majd egy halálmenettel a buchenwaldi táborba került, itt érte a halál. Lányukat, Ingridet a nagymamájával együtt egy katolikus család
bújtatta dél-Belgiumban. Ők mindketten túlélték a háborút.
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PETR GINZ
Tájkép a Holdon, Terezín gettó, 1942-1944
Ceruza papíron
21 x 14,6 cm
A Yad Vashem Művészeti Múzeuma, Jeruzsálem
Otto Ginz adománya, Haifa

Fogsága alatt a terezíni gettóban Ginznek rajzolás közben sikerült a képzelet világába szöknie. Többek között megrajzolta a Hold tájképét, háttérben a
Föld alakjával, ahogyan az a Holdról látszik.
2003-ban a Kolumbia űrhajó felszállása előtt az első izraeli űrhajós, Ilan Ramon azt kérte, hadd vigyen magával az űrbe néhány, a holokauszttal kapcsolatos
tárgyat. A Yad Vashemtől a „Tájkép a Holdon” c. rajz másolatát kapta.
Második generációs holokauszt túlélőként Ramon így fogalmazott: „Úgy érzem, ezzel az úttal Petr Ginz 58 évvel ezelőtti álmát teljesítem be. Egy olyan
álmot, mely örök bizonyítéka egy gettóba zárt fiú szellemi nagyságának, amelyet a gettó falai sem tudtak megtörni. Ginz rajzai, melyeket a Yad Vahem
művészeti gyűjteményében őriznek, a spirituális győzelem kézzelfogható jelei.”
2003. február 1-én a Columbia űrhajó, nem sokkal az után, hogy visszatért a Föld légterébe, darabjaira hullott. A teljes legénysége életét vesztette.

Petr Ginz | 1928, Prague, Csehszlovákia – 1944, Auschwitz-Birkenau | Csehország és Morvaország megszállását, majd a náci politika érvénybe
léptetését követően Ginzet 1940-ben kizárták az iskolából. 1942 októberében a terezíni gettóba deportálták. Testvérét, Evát és édesapjukat később
szintén ide deportálták. Az ifjúsági barakkokban Ginz barátaival együtt szerkesztette és adta ki a „Vedem” (Mi vezetünk) c. magazint, mely rajzokat,
történeteket, verseket és cikkeket tartalmazott. 1944. szeptember 28-án Petr és unokatestvére, Pavel Ginz is bekerült az „Ek” transzportba Auschwitzba,
ahol meggyilkolták őket. A felszabadulás után rajzait a terezíni ifjúsági barakk egyik túlélője jutatta el Ginz édesapjának.
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CHARLOTTE SALOMON
Önarckép, Villefranche-sur-Mer, 1939-1941
Kréta papíron
38,7 x 29 cm
A Yad Vashem Művészeti Múzeuma, Jeruzsálem
Ottilie Gobel Bourne adománya, Washington Állam

„Dúlt a háború, én pedig ott ültem a tengerparton és mélyen az emberiség szívébe néztem.”
Charlotte Salomon önéletrajzi munkájában, az „Élet? Vagy színház?”-ban intenzíven foglalkozott külső megjelenésének és identitásának kérdéseivel.
1940 és 1942 között a művésznő a francia tengerparton tartózkodott menekültként, ekkor született ez az alkotás. Az itt látható kép egyike annak a két
ismert rajznak, melyek kimondottan az önarckép műfajába tartoznak. Egyedisége az arc zöldes árnyalatában rejlik, illetve a hosszan elnyújtott, hajlított
vonalaiban, melyek a képnek expresszionista karaktert kölcsönöznek, és jól kifejezik az alkotó jövővel kapcsolatos félelmeit.

Charlotte Salomon | 1917, Berlin, Németország – 1943, Auschwitz-Birkenau-i tábor | 1938-ban a Kristályéjszakát követően, miután Charlotte édesapját
letartóztatták, a lány szülei úgy döntöttek, hogy Charlotte-ot a nagyszüleihez küldik, akik dél-Franciaországban találtak menedéket. Itt alkotta meg
Charlotte az „Élet? Vagy színház?” című önéletrajzi, zenés színjátékot, melynek tervezett díszlete több mint 700 festményt is tartalmazott. 1943-ban
Charlotte feleségül ment Alexander Naglerhez, aki szintén zsidó menekült volt. Szeptemberben mindkettőjüket letartóztatták, és a Drancy gyűjtőtáborba
vitték. Október 7-én Auschwitz-Birkenauba deportálták őket. Charlotte-ot, aki ekkor várandós volt, azonnal, meggyilkolták.
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HALINA OLOMUCKI
A karszalagárus, varsói gettó, 1942
Ceruza és kréta papíron
20,5 x 13,6 cm
A Yad Vashem Művészeti Múzeumának gyűjteménye, Jeruzsálem

A rajz egy szikár fiút ábrázol kopott ruhában, amint a varsói gettóban kék Dávid-csillagos, fehér karszalagot árul.
Lengyelországban az 1939. szeptemberi német megszállást követően a zsidóknak ilyen karszalagot kellett viselniük. Ez a megalázó rendelet csak egy
volt a számos, zsidók ellen irányuló náci intézkedés közül, melyek célja a zsidók elválasztása volt környezetüktől, illetve minél gyorsabb beazonosításuk.
A karszalag viselése a gettóban is kötelező volt. A gettó területén figyelmeztetések voltak kitéve, hogy ha valaki elmulasztaná a karszalag viselését,
szigorú büntetéssel kell számolnia.

Halina Olomucki | 1919, Varsó, Lengyelország – 2007, Ashkelon, Izrael | Olomuckit és családját 1939-ben zárták a varsói gettóba, ahol megrajzolta
a mindennapi élet különböző jeleneteit, majd munkáit kicsempészte egy lengyel barátjának. 1943 májusában édesanyjával, Margaritával együtt a
majdaneki táborba deportálták. 1943 júliusában Olomuckit átszállították Auschwitz-ba, majd munkaszolgálatra osztották be a Weichsel-UnionMetallwerke lőszergyárba. 1945 januárjában halálmenetben Ravensbrück-be küldték, majd onnan a Neustadt-Glewe táborba, itt élte át a felszabadulást
1945. május 2-án. Olomucki annak reményében tért vissza Varsóba, hogy újra találkozhat családjával – de sajnos nem maradt egy túlélő sem közülük.
A művész 1957-ben Franciaországba költözött, 1972-ben pedig Izraelbe emigrált.
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ZVI HIRSCH SZYLIS
Gettólakó zsidó bélyeggel, Lodz gettó, 1942
rajzszén papíron
31.5x27.5 cm
A Yad Vashem Művészeti Múzeumának gyűjteménye, Jeruzsálem
Borys Szacman adománya, Koppenhága

A képen a szakállas, pajeszos férfi alakja jól kifejezi annak lesújtó fizikai és érzelmi állapotát. A közeli ábrázolásnak köszönhetően a szemlélő direkt
módon szembesül a férfi tekintetével. Nagyméretű kabátján, mely az időjárás viszontagságaitól védi őt, szemet szúr az üldözött zsidókat megbélyegző
sárga csillag.

Zvi Hirsch Szylis | 1909, Bełchatów, Lenygelország – 1987, Safed, Izrael | Szylis már a háború előtt ismert művész volt, képeit egész Lengyelországban
kiállították. Az 1940-es évek elején Szylist a lodzi gettóba zárták. Képei annyira megtetszettek Hans Biebownak, a gettó náci közigazgatási vezetőjének,
hogy utasította a zsidó tanácsot, fizessenek a művésznek illetményt. Ennek fejében Szylis-nek meg kellett festenie a gettó SS tisztjeinek portréit. Kopott
zsákokat használt vászonnak, titokban így festette meg a gettó valós képeit is. 1944-ben Auschwitzba deportálták, majd onnan az oranienburgi táborba
Németországba. 1945 márciusában először a flossenbürgi, majd a dachaui táborba került. A háború után Szylis folytatta tanulmányait és művészként
dolgozott tovább Münchenben, majd 1950-ben Párizsba költözött. 1957-ben Izraelbe emigrált.
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ILKA GEDŐ
Önarckép a gettóban, budapesti gettó, 1944
Ceruza papíron
22,5 x 21,8 cm
A Yad Vashem Művészeti Múzeumának gyűjteménye, Jeruzsálem
Bíró Dávid adománya, Budapest

Ezen az önarcképen, mely a művésznő legkorábbi alkotásainak egyike, csak homályosan látni a fej vonásait, ezzel mosva el a személy identitását.
A festőnő még csak 23 éves, mégis idős asszonyként láttatja önmagát. Az árnyékolt arc és szemek, a görnyedt vállak kimerültséget és depressziót
sugároznak. A művésznő háború utáni önarcképeire szintén jellemző volt a fájdalmas önreflexiónak ez a szemléletes kifejezési módja.

Gedő Ilka | 1921, Budapest, Magyarország – 1985, Budapest, Magyarország | Az 1944-ben történt német megszállás után Gedőt először „sárga
csillagos házba” költöztették Budapesten, novemberben pedig a gettóba zárták. Amikor egy „Kelet-felé” induló transzportba sorozták, egy idősebb zsidó
asszony a helyébe lépett, így Gedőnek sikerült elrejtőznie a gettóban. Miután Budapest 1945 januárjában felszabadult, Gedő a Magyar Képzőművészeti
Akadémián kezdett tanulni, de hat hónappal később ki kellett iratkoznia. 1968-ban, egy hosszú szünetet követően tért vissza a festészethez.
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YEHUDA BACON
A gázkamrákba érkező cseh transzportok emlékére, Izrael, 1945-1946
Rajzszén papíron
41 x 32,5 cm
A Yad Vashem Művészeti Múzeuma, Jeruzsálem

Édesapja, Israel Bacon auschwitzi halálának második évfordulójára rajzolta meg a művész ezt a portrét, melyen apja a füstölgő kéményből száll felfelé.
A rövid, szögletes vonalak használata érzékelteti az alkotó mély megrendültségét, melyet akkor élt át, mikor szemtanúként felidézte apja halálának
megrázó pillanatát. A jobb alsó sarokban Bacon megjelölte a pontos időt és dátumot, amikor édesapját 7000 másik cseh zsidóval együtt a halálba
küldték: 44.VII.10. 22:00. A bal sarokban egy kínokban vergődő alak veti rá magát az elektromos szögesdrótkerítésre, ezzel illusztrálja a művész, hogy
lehetetlen innen kijutni; a végleges rabság érzését egy olyan táborban, ahonnan az egyetlen kiút a halálon keresztül vezet.

Yehuda Bacon | 1929, Morvaosztrava (Moravska Ostrava), Csehszlovákia | 1942-ben Bacont családjával együtt a terezíni gettóba deportálták.
1943-ban átszállították őket a az auschwitzi „családi táborba”. 1944-ben Bacon-t áthelyezték a férfi táborba, ahol a Rollwagenkommando-ba
(anyagmozgató kommandó) sorozták, mely a tábor különböző részlegei között szállított rakományt. Auschwitz közelgő kiürítésekor Bacont
halálmenetben a blechhammeri táborba küldték, ezután erőltetett menetben Mauthausenbe, majd végül a gunskircheni táborba, itt érte a
felszabadulás. Szabadulását követően kisméretű képeken azonnal elkezdte megrajzolni az auschwitzi krematóriumokat és a gázkamrákat, mely
munkái később bizonyítékként szolgáltak az Eichmann-perben.
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ZINOVII TOLKATCHEV
Taleskoten, majdaneki tábor, 1944
Tempera, rajzszén és kréta papíron
47,5 x 58,9 cm
A Yad Vashem Művészeti Múzeumának gyűjteménye, Jeruzsálem
Sigmund A. Rolat adománya, New York

Amikor Tolkatchev megérkezik a majdaneki megsemmisítő tábor kapujához, nem egyszerűen a Vörös Hadsereg katonájaként érkezik a pokol kapujába,
hanem zsidó művészként is egyben. Amit akkor lát és tapasztal, zsidóként rögzül benne, és azonnal egy nagyon markáns, zsidóközpontú szimbólumot
alkot. A „Taleskoten” (talesz), a szélben lebbenő négyrojtos imakendő, szakadtan, a tulajdonosa nélkül (akinek teste a krematórium lángjaiban szállt
fel), félárbócra engedett zászlóként gyászolja mindazokat, akik Majdanekben veszítették életüket. Ezzel egyidőben Tolkatchev a rituális zsidó imasál
szimbólumának használatával a zsidó nép halhatatlanságát is kifejezi.

Zinovii Tolkatchev | 1903, Shchedrin, Belorusszia – 1977, Kijev, Ukrajna | 1941 és 1945 között Tolkatchev hivatalosan is művészként szolgált a Vörös
Hadseregben. 1944 nyarán Majdaneknél csatlakozott a szovjet csapatokhoz, röviddel a tábor felszabadítása után. Ezt követően azonnal beállt az
Auschwitzot felszabadító egységekhez. Ezekben a táborokban egész sorozatát festette és rajzolta meg azoknak a horrorisztikus jeleneteknek, melyeknek
szemtanúja volt. A háború befejeztével ezen alkotásait egész Lengyelország területén kiállították.

˝
HOLOKAUSZT ÉS MUVÉSZET

