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Essa exposição especial, baseada na coleção do Museu de Arte do Yad Vashem, apresenta trabalhos realizados
entre 1945 e 1947. A mostra tenta explicar como sobreviventes reagiram à libertação através da arte.
Para a maioria desses artistas-sobreviventes, a possibilidade de pintar significava voltar a ser livre e independente.
A escolha dos temas de suas artes, a pressão dos lápis ou pincéis restauraram o sentimento de controle, depois
de anos de desamparo. O ato de pintar representa um processo de renovação psicológica a partir do qual eles
poderiam sintetizar o trauma.
Alguns artistas, como Thomas Geve, documentam o momento da libertação apenas poucas semanas depois,
enquanto outros expressam o novo sentimento de liberdade (Alfred Neumann, Jakob Zim). Ao contrário de
Samuel Bak, que expressa angústia, solidão e estresse através do autorretrato. Endre Bálint, por outro lado,
desenvolve uma linguagem pessoal simbólica para expressar o trauma e Eliezer Neuburger reinterpreta o mito
do Judeu Errante. Permeando os trabalhos artísticos dos sobreviventes, encontramos outros realizados por
testemunhas: Zinovii Tolkatchev, que foi um soldado do exército soviético e nos propõe o ponto de vista do
libertador.
Quando a libertação finalmente chegou, os sobreviventes se encontraram envoltos por sentimentos de alegria e
sofrimento, entre o desejo de retomar a vida e a necessidade de encarar a devastação e o lamento. O processo
criativo propiciou o confronto desses sentimentos conflitantes, como declarou Jakob Zim: “Eu vivo com a sombra
e crio com a luz.” Suas palavras pitorescas exemplificam que, para os sobreviventes, sua escolha de pintar
significa seu novo pertencimento à vida.

SHOAH
O Holocausto foi um genocídio sem precedentes, total e sistemático, perpetrado pela Alemanha nazista e seus
cúmplices, com o objetivo de aniquilar o povo judeu. A motivação primária foi a ideologia antissemita racista
dos nazistas. Entre 1933 e 1941, a Alemanha nazista implementou uma política de revogação de direitos e
expropriação de propriedades dos judeus. Procedeu com a marcação e a concentração da população judaica.
Essa política foi amplamente aceita na Alemanha e em grande parte da Europa ocupada. Em 1941, após a invasão
da União Soviética, os nazistas e seus colaboradores implementaram um plano visando o extermínio sistemático
e total dos judeus denominado “Solução Final para a Questão Judaica na Europa”. Em pouco tempo mais de
um milhão de judeus foram assassinados em massa via chacina armada e milhões de judeus de toda a Europa
foram expulsos e deportados em trens de carga para campos de extermínio nos quais eram assassinados com
gás e seus corpos cremados. Durante todo o processo, os alemães enganavam as vítimas sobre o real motivo
de sua jornada.
No final da guerra com a Alemanha Nazista, em maio de 1945, aproximadamente seis milhões de judeus haviam
sido assassinados.
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Galeria dos Nomes, Museu Yad Vashem, Jerusalém, Israel

Yad Vashem
O Centro Mundial da Memória do Holocausto
O Yad Vashem foi estabelecido em 1953, como o centro mundial para documentação, pesquisa, educação e
memória do Holocausto. Tratando-se do memorial do Holocausto perpetrado contra o povo judeu, o Yad Vashem
preserva a memória do passado e transmite seus significados para as gerações futuras.

A exposição foi produzida pelo Departamento de Exposições Viajantes, Divisão do Museu, Yad Vashem
Curador: Eliad Moreh-Rosenberg / Curador adjunto: Orly Nachmani-Ohana
Designer Gráfico: Einat Berlin, Limor Davidovich
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Zinovvi Tolkatchev (1903 - 1977)
Os libertadores chegaram
Auschwitz, 1945
Lápis e aquarela sobre papel
29.7 X 21 cm
Presente de Anel Tolkatcheva e Ilya Tolkatchev, Kiev
O desenho retrata o momento da libertação sob o ponto de vista dos libertadores: a emoção e a felicidade dos prisioneiros que receberam os
soldados do Exército Vermelho como salvadores.

Nascido na cidade de Shchedrin, Império Rússio. Ele era ativo no movimento juvenil comunista e depois no partido. Em 1928, Tolkatchev
estudou artes em Kiev e, em 1929, realizou uma exposição sobre a morte de Lenin. Nos anos 30, ele ilustrou livros, incluindo obras de Maxim
Gorky e Sholem Aleichem, e exibiu a série "O Shtetl". De 1941 a 1945, ele serviu como oficial artista no Exército Vermelho. No verão de 1944,
junto às Forças Soviéticas, foi para o fronte e participou da libertação de Majdanek, e, depois, do campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau.
Nesses campos, ele pintou e desenhou uma séries de trabalhos retratando as cenas horríveis que lá testemunhou. Essas séries foram exibidas
na Polônia no final da guerra. Morreu em Kiev.
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Samuel Bak (Nascido em 1933)
Crianças sozinhas
Campo de Landsberg, 1945
Sanguínea sobre papel
40.6 X 27,5 cm
Presente do artista
Em sua juventude, Bak, vivendo com a sua mãe em um campo para deslocados, sente empatia pelo destino das crianças órfãs deixadas
sozinhas em um mundo alienado. O posicionamento do menino e da menina no centro, enquanto atrás deles estão seus passos na neve e
diante deles as montanhas distantes, faz uma alusão ao longo caminho já percorrido e às muitas dificuldades que ainda os esperam.

Nasceu em Vilna. Após a ocupação alemã em 1941, ele se escondeu, junto com sua mãe, em um Mosteiro Beneditino. Dois anos depois, os
alemães os confinaram no gueto. Seu talento artístico foi descoberto, e, quando ele tinha nove anos de idade, uma exposição de seu trabalho
foi realizada no gueto. No verão de 1943, ele foi enviado, com sua família, para um campo de trabalho, mas seu pai conseguiu contrabandeá-lo
antes de ser assassinado. Bak e sua mãe retornaram ao mosteiro, onde se esconderam até o fim da guerra. Após muitas provações, eles foram
enviados ao campo de Landsberg, na Alemanha. Apesar de todas as dificuldades, sua mãe se preocupou pela sua educação artística durante
todo este período. Em 1948, ele emigrou, com a sua mãe, para Israel, e estudou na Academia Bezalel de Artes e Design. Ele se mudou para
Paris, depois Roma e, também, Suíça, e se tornou um renomado artista. Hoje, é um próspero artista que vive nos Estados Unidos.
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Thomas Geve (Nascido em 1929)
Hurrah, a LIBERDADE
Campo de Buchenwald, 1945
Lápis, lápis colorido e aquarela sobre papel
10 X 15 cm
Presente do artista
A pintura é parte da série que Thomas pintou imediatamente após sua libertação, a fim de poder relatar os seus anos de guerra para o seu pai.
"É assim que eu via, na época, a República de Weimar como um garoto de 15 anos de idade. Eu estava impressionado pelos diferentes jogos
que as crianças brincavam nas ruas. Só depois de 50 anos, visitei novamente a cidade para uma exposição das minhas fotos em miniatura, no
memorial de Buchenwald." (Thomas Geve)

Nascido em Stettin. Em 1939, ele se mudou com a sua família para Berlim. Seu pai emigrou para Londres, mas Thomas e sua mãe não puderam
se juntar a ele. Após o fechamento das escolas judaicas, ele foi forçado a trabalhar no cemitério judaico de Weissensee. Em junho de 1943,
ele e sua mãe foram transportados para Auschwitz, onde foram separados e sua mãe foi morta. Thomas foi designado para um comando
de pedreiro. Com a aproximação do Exército Vermelho, em janeiro de 1945, foi evacuado em uma marcha da morte a Gross-Rosen e então a
Buchenwald. Em abril, ele foi liberado pelo exército americano. Após sua libertação, ele desenhou cerca de 80 trabalhos retratando seus anos
durante a guerra. Ele foi transferido para um orfanato na Suíça e, de lá, para a Inglaterra, onde ele se reuniu com o seu pai. Ele emigrou para
Israel em 1950 e, depois de servir o exército como um oficial de engenharia, estudou e trabalhou como engenheiro civil. Ele publicou suas
memórias no livro "Jovens acorrentados".
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Nelly Toll (1935-2021)
Libertação
Lvov, 1944
Aquarela sobre papel
28.4 X 18 cm

Nelly, com nove anos de idade, influenciada pelas histórias da mitologia grega que a mãe dela contava a ela quando se escondiam, refere-se
à libertação em uma pintura que funde as deusas da vitória e da liberdade: uma figura alada, envolta em uma capa, levanta a mão em triunfo,
segurando um raio de luz. A perspectiva ingênua da menina encontra expressão na figura da gloriosa dama com um penteado da moda e de
um magnífico vestido dourado.

Nascida em Lwow, na Polônia, descendente da família Meises. Após a ocupação alemã da cidade em 1941, sua família foi expulsa para o
gueto. Seu irmão mais novo foi apreendido em uma operação e desapareceu. Com a sua mãe, ela se juntou a um grupo que tentou atravessar
a fronteira com a Hungria, mas falhou. Em 1943, quando ela tinha oito anos de idade, ela e a mãe acharam refúgio em um pequeno quarto que
pertencia a uma família cristã na cidade. Nesse esconderijo, ela habilmente criou uma grande coleção de pinturas, entrelaçando imaginação
e realidade que refletem seus anos pré-guerra. Ela também manteve um diário, no qual escreveu sobre sua vida na clandestinidade. Em 1944,
depois que a sua cidade foi libertada, mãe e filha perceberam que eram as únicas sobreviventes de toda a família. Elas continuaram na Europa
por alguns anos, onde Nelly estudou artes. Emigrou para os Estados Unidos, continuou a pintar e escreveu artigos e livros. Hoje ela é professora
aposentada de literatura.
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Alfred Neumann (1900 - 1968)
Mulher na sacada
Terezin, 1945
Aquarela e lápis sobre papel
22 X 30 cm
Presente do Sr. Jaroslav Šubrt, em memória de sua falecida esposa, a Sra. Inge Šubrt
No dia 7 de maio de 1945, um dia após a entrada do Exército Vermelho em Terezin e dois dias depois da saída do comandante Rahm do gueto,
Neumann pinta uma visão de seus aposentos. Esta paisagem pacífica revela sua ânsia em retornar a uma vida serena e normal.

Nascido em Viena e criado em Brno. Alistou-se no exército Austro-Húngaro e serviu na Primeira Guerra Mundial. Em 1922, ele retornou à Viena,
onde estudou arquitetura na Academia de Belas Artes. Em 1925, ele se mudou para Paris, onde trabalhou sob a tutela do arquiteto August
Perret. Em 1936, ele retornou à Brno e, depois, mudou-se para Praga. Em 1943, ele foi preso em Praga e, em fevereiro de 1945, foi deportado para
o Gueto de Terezin. Depois da libertação, Neumann retornou para Brno e, em 1949, emigrou para Israel. Ele foi nomeado Professor assistente
e depois o Reitor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo no Technion (Haifa). Em 1965, se mudou para a cidade de Quebec, no Canadá, para
lecionar na Universidade Lavan, onde morreu doente, alguns anos depois.
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Jakob Zim (Cymberknopf) (1920 - 2015)
Vista de Buchenwald, alguns dias após a libertação
Buchenwald, 1945
Aquarela sobre papel
18.7 X 29.3 cm
Presente do artista
A aquarela, criada alguns dias depois da libertação, expressa o renovado sentimento de liberdade do artista, afirmada em sua capacidade de ver
a beleza circundante e de pintar. "Em uma das salas, encontrei uma pequena caixa de aquarelas e pincéis... de um dos filhos dos agressores...
Sentei e pintei a vista de fora do acampamento cinzento. Não era uma paisagem alemã que eu pintava nesse pequeno pedaço de papel, mas
uma paisagem da primavera, a paisagem da minha primavera... Essa paisagem, maldita seja."

Nascido em Sosnowiec, seu pai era um pintor de letreiros. Ele se juntou ao Movimento Juvenil Sionista e estudou arte. Após a ocupação alemã,
ele foi expulso com sua família ao gueto. Lá, ele e seu irmão Emmanuel foram designados para o ofício de artes aplicadas. Em agosto de 1943,
seus pais e seu irmão Emmanuel foram deportados para Auschwitz, onde foram assassinados. Jakob foi enviado para o campo de trabalho
Annaberg, e, de lá, em 1944, para Blechhammer. Lá, ele se reencontrou com o seu irmão mais novo Nathan. Em 1945, eles foram evacuados
em uma marcha da morte à Buchenwald, onde mais tarde foram libertados. A Organização de Auxílio às Crianças (OSE) organizou a retirada
das "Crianças de Buchenwald" para a França, inclusive Jakob Zim. Eles emigraram para Israel em 1945. Zim estudou na Academia de Artes e
Design Bezalel com Jacob Steinhardt e Mordecai Ardon. Em 1948, ele lutou na Guerra pela Independência de Israel. Fez carreira como designer
gráfico. As obras de Zim foram exibidas em várias exposições em Israel e no exterior.
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Ilka Gedö (1921 - 1985)
Autorretrato
Budapeste, 1947
Giz no papel
50 X 35.2 cm
Presente para a Propriedade Intelectual
Pouco após a libertação, Gedö, com 26 anos, representa-se sem a cabeça, focando no seu frágil corpo superior e mãos deformadas pela dor.
O retrato revela a dificuldade da artista em retornar à vida, seguindo seu estado existencial indeterminado e as questôes perturbadoras sobre
sua identidade.

Nascida em Budapeste. Ela estudou arte com professores particulares, incluindo Tibor Gallé e Viktor Erdei. Em 1940, seus trabalhos foram
exibidos em uma exposição financiada pela Associação Cultural Judaica da Hungria (OMIKE). Entre 1942 e 1943, estudou arte na escola
privada István Orkényi-Strasser. Depois da ocupação alemã da Hungria, em junho de 1944, Gedö foi internada em uma casa, marcada com a
estrela amarela. A casa tornou-se, mais tarde, parte do gueto de Budapeste. Quando foi convocada para ser deportada, uma das anciãs da
comunidade se apresentou em seu lugar. Assim ela escapou do transporte e se refugiou no próprio gueto. Com a libertação de Budapeste no
dia 18 de janeiro de 1945, pelo Exército Soviético, Gedö deixou o esconderijo e começou seus estudos na Academia Húngara de Belas Artes.
Em 1946, ela se casou com Endre Bíró, um bioquímico com quem teve dois filhos. Depois de um longo período afastada da arte, Gedö retomou
a pintura em 1968. Em 1969, ela foi à Paris, onde viveu por um ano. Seus trabalhos foram exibidos em diversas exposições em Paris e em
Budapeste.
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Samuel Bak (Nascido em 1933)
Autorretrato
Landsberg - Campo de Deslocados, 1945
Sanguínea no papel
51 X 33 cm
Presente do artista
Samuel Bak pintou esse autorretrato quando tinha 12 anos, no Campo de Deslocados de Landsberg. Sua juventude enfatiza seu papel de
testemunha e sobrevivente através da proeminência dos olhos, seu olhar direto, sério e sua cabeça flutuante, sem corpo.

Nascido em Vilna. Após a ocupação alemã em 1941, ele se escondeu com sua mãe no Monastério Beneditino. Dois anos depois, eles foram
confinados no gueto. No verão de 1943, foi enviado com sua família para um campo de trabalho forçado, mas seu pai conseguiu tirá-lo de
lá antes que fosse assassinado. Bak e sua mãe retornaram ao monastério, onde se esconderam até o final da guerra. Depois de muitas
provações, foram enviados ao Campo de Deslocados de Landsberg, na Alemanha. Apesar de todos padecimentos, sua mãe se preocupou pela
sua educação artística durante este período. Em 1948, emigrou com sua mãe para Israel e estudou na Academia Bezalel de Arte e Design.
Mudou-se para Paris, depois Roma e Suíça, tornando-se um artista renomado. Hoje, é um artista de renome nos Estados Unidos.
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Alexander Bogen (Katzenbogen) (1916 - 2010)
Ruinas do gueto de Vilna
Vilna, 1944
Lápis e carvão no papel

Alexander Bogen, após participar das batalhas para a libertação de Vilna, retornou à cidade de sua infância devastada e representa as ruínas
do gueto. Ele lamenta a destruição da “Jerusalém da Lituânia” que antes da guerra era um centro importante da cultura judaica.

Nascido em Tartu, Estônia. Em 1918, depois do alistamento e morte do seu pai no Exército Vermelho, sua família se muda para Vilna. Em
1936, ele começa seus estudos na Academia de Arte da cidade. Com o início da Operação Barbarossa, seus estudos foram interrompidos e ele
tentou escapar com sua mulher. Foram presos e deportados para o gueto de Swieciany e depois para o gueto de Vilna. Em julho de 1943, Bogen
escapa do gueto de Vilna para as florestas de Narocz, quando se juntou aos partisanos. Foi enviado por eles como agente infiltrado do gueto
de Vilna para organizar grupos jovens e incentivá-los a se juntar à resistência. Sua mulher e sua sogra fugiram com ele. Além disso, recebeu
a tarefa de documentar, através de seus desenhos, a vida e as ações dos partisanos. Depois da guerra, em 1951, o casal emigrou para Israel.
Bogen ensinou arte na Universidade Hebraica e foi membro da Associação de Pintores e Escultores em Israel. Faleceu em Tel Aviv.
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Endre Bálint (1914 - 1986)
Bergen Belsen
Hungria, 1946
Linogravura

Bálint escolhe uma linguagem simbólica incorporando formas afiadas e cabeças divididas para, assim, retratar sua luta com seu trauma
pessoal, por um lado, e as revelações da magnitude da matança e da destruição, por outro. A inscrição “Bergen Belsen” se relaciona às imagens
horríveis do campo divulgadas após a libertação.

Nascido em Budapeste em uma família instruída. Em 1934, ele se graduou em design pela Escola de Artes Aplicadas e continuou a estudar
sob a orientação de János Vaszary e Vilmos Aba Novàk. Em 1944, foi arregimentado para um batalhão de trabalhos forçados na Transilvânia.
Ajudado pela sua mãe ele escapou e foi escondido por uma família católica por alguns meses, até a libertação. Depois de testemunhar as
ruínas de Budapeste, queimou a maioria de seus trabalhos realizados antes da guerra e começou a retratar suas lembranças do Holocausto.
Em 1945, juntou-se à Escola Europeia, grupo de vanguarda artística. Continuou a viver em Budapeste, sempre ativo nos círculos artísticos e
culturais.
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Eliezer (Elie) Neuburger (1891 - 1972)
Ahasver (O Judeu Errante)
Amsterdã, 1947
Óleo sobre tela
200 x 120 cm
Presente de Yehezkel Kelman Weissblum Robin, Amsterdã
Um homem descalço e exposto, usando roupas rasgadas, olha para o espectador com um semblante de culpa. Atrás dele, uma figura antiga e
misteriosa, que lembra o Profeta Elias, levanta sua mão como em uma bênção. O contraste entre as figuras ecoa ao fundo, ao lado de um céu
ardente cheio de fumaça, aparecendo um pedaço de uma Estrela de Davi iluminada. Neuburger, ele mesmo um sobrevivente do Holocausto,
pinta o sobrevivente na figura do judeu errante. Na incerteza de ser abençoado ou maldito, ele continua a via dolorosa do povo escolhido.

Nascido em Amsterdã, em uma família de classe trabalhadora com seis crianças. Seu pai trabalhava como lapidador de diamante. Ele desejava
ser artista desde jovem e visitava museus com seu pai. No entanto, seu pai não o encorajou a ser artista, e Eliezer foi obrigado a trabalhar,
como seu pai, em uma fábrica de diamantes. À noite, no entanto, estudava pintura nos estúdios de Hendrik Maarten Krabbé e Gerrit Willem
Knap. Em 1922, casou-se com Johanna Petronella Maria Bijlard, e eles tiveram uma filha. Durante o Holocausto, com a ajuda de vizinhos, eles
permaneceram escondidos em seu estúdio. Depois da guerra, ele se concentrou a retratar a elite cultural e paisagens de Amsterdã. Muitas de
suas pinturas estão na coleção do Museu Histórico Judaico, em Amsterdã.

