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שלו.ומנהלת

מציגים"אנושואה.מוזיאוןלאשזהמדגישהעמיתיה,רובכמוברג,

אתמציגיםאנוסיום:נקודתהיתהלא1945יהודיים.ותרבותחיים

לספרמההרבהוישהיום,עדבגרמניההיהודיתוהתרבותההיסטוריה

החדשהלרוחמחוברתברגאומרת.היאבברלין",במיוחדההווה,על

חברתי.מקוםגםהואהמוזיאוןה-12,"במאהמוזיאונים:שמאפיינת

המוזיאוןעלגוברת,ואנטישמיותימניפופוליזםשלבתקופותבמיוחד
ולמפגשים".לוויכוחיםפתוחמקוםלהיותלהמשיךבברליןהיהודי

רגישהישראליתאמנותגםותכילהקוויםאתברגתמתחכמהעד

הוצ־ב־9102בהולנד?אויורקבניומוצגתשלדוגמההגרמניבהקשר

גה

$TS1$הוצגה$TS1$

$DN2$הוצגה$DN2$תערוכהשלו,האוצרתהיתהכשהיאבאמסטרדם,היהודיבמוזיאון

בהשראתשעוצבוכיסאותובהעדן,רוניתשאצרהקצנשטייןאורישל

מסית.באופןהוצגולאההםהקרסשצלביאומרתברגקרס.צלבי

אתהראינוהקרס.לצלברמזהשצורתםכיסאותבשניהשתמש"הוא

האמ־יצירתאתובנו.קצנשטייןשלההופעהעלהסרטואתהכיסאות

נות

$TS1$האמנות$TS1$

$DN2$האמנות$DN2$קרסצלבהנכון.בהקשרשלנובמוזיאוןגםלהציגהיהאפשרהזו
מו־הקרסצלבהיסטוריותבתמונותשוניםבהקשריםלהופיעיכול

פיע

$TS1$מופיע$TS1$

$DN2$מופיע$DN2$שמכריע".הואוההקשרקרובותלעתים

polin,בהרחבהלהציגהואגםשואףב-4102,שנחנךבוורשה

אתשיזכרורוצההייתימחר,אותייהרוגמישהו"אםהיהודים.חייאת

מנהלסטולה,דרוישפרופ׳הסבירמותי",אתרקולאשלי,החיים

להקמתוהרעיוןפתיחתו.עםב"הארץ"שפורסמהבכתבההמוזיאון,
בהשראתהיה"זההקומוניזם.נפילתאחרישניםארבעב-3991,עלה

קירשנבלט־מספרתבוושינגטון",השואהלזכרהמוזיאוןשלהפתיחה
גימבלט.

$TS1$.קירשנבלטגימבלט$TS1$
$DN2$.קירשנבלטגימבלט$DN2$והעירייהוהממשלההרעיון,אתהגהבוורשהיהודי"ארגון

האנ־מולממוקםהמוזיאוןמכן.לאחרמעשוריותרלפרויקטהצטרפו

דרטה

$TS1$האנדרטה$TS1$

$DN2$האנדרטה$DN2$שהואבכךההנצחהמתחםאתומשליםורשהגטומרדלזכר

מתו".כיצדרקולאיהודיםחיוכיצדמספר

אוסף.עלולאסיפורעלמבוססתמדגישה,היאהליבה,תערוכת

והוח־חפציםכ-000,01צברהואומאזאוסףללאהתחיל"המוזיאון

לט

$TS1$והוחלט$TS1$

$DN2$והוחלט$DN2$הד־היאחדישיםטכנולוגייםבאמצעיםהמובאתסיפוריתשתערוכה

רך

$TS1$הדרך$TS1$

$DN2$הדרך$DN2$פולין.יהודישלהשניםאלףבתההיסטוריהאתלהציגביותרהחזקה
במיעוטמדוברוהיוםבעולם,הגדולההיהודיתהקהילהפעםהיתהזו

50%"במוזיאון.נוצריםפולניםשלרבההתעניינותישלדבריה,זעיר".

הבינ־מהמבקריםכמחציתהעונה.לפיפולנים,הםמהמבקרים70%עד

לאומיים

$TS1$הבינלאומיים$TS1$

$DN2$הבינלאומיים$DN2$ומהתפוצות".מישראליהודיםהם

חדישים.מוזיאוניםשלמגלחלקהםובברליןבוורשההמוזיאונים

הגוגנהייםמוזיאוןשהביאהאדריכלותגלאתממשיךבברליןהמוזיאון

13בעמודהמטך

Osugi/shutterstockצילום:בתצוגהאכונותלשלבשהחליטהראשוןיורק.בניוהיהודיהמוזיאון
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בשבילנומוזיאון

מעכו׳המשך

איקוניתהיאהמוזיאוןשלשהאדריכלותהקונספטגובששבובבילבאו,
בעלהואפינים,אדריכליםעיצבואותובוורשה,המוזיאוןעצמה.בפני
בולטת.נוכחותואךקפריזיופחותמהודקיותרעיצוב

ולארכיטקטו־המוזיאונים"למיקוםכימסכימהקירשנבלט־גימבלט
רה

$TS1$ולארכיטקטורה$TS1$
$DN2$ולארכיטקטורה$DN2$אוניבר־שלבקמפוסשממוקם׳אנו׳מוזיאוןחשוב.תפקידיששלהם

סיטת

$TS1$אוניברסיטת$TS1$

$DN2$אוניברסיטת$DN2$אלאספונטניביקורמאפשרלאהעיר,ממרכזמהבמרחקאביבתל

אדריכליתפנינההואpolinמוזיאוןשלהבנייןמראש.תכנוןדורש

ולתפקודך.למיקומומושלםבאופןהמתאימה

קדומותדעותלהפחית
תנועותעםבהתמודדותגםעקיףתפקידישהיהודיםלמוזיאונים

שה־לעמדהבניגודפוליטיבאופןמתנסחיםהםתמידשלאאףהחרם,

פגין

$TS1$שהפגין$TS1$

$DN2$שהפגין$DN2$נגדפעמיםכמהבעברהתבטאהברגברלין,במוזיאוןשפרפרופ׳

אלאישראל,אתלהחריםקוראתרקלאהזאת"התנועה.bdsתנועת

הציבוריבשיחישראליםומדעניםאמניםשלהשתתפותלהחריםגם

מקובל".לאזהמבחינתי
בתנועה"להילחםהמוזיאוןתפקידזהאיןכימציינתברגזאתעם

אניאבלכולה.לחברהמשימהזובאנטישמיות.אומסוימתחברתית

שיתוףבאמצעותיהודיםנגדקדומותדעותלהפחיתשנוכלמקווה

עתירהיהודיםעלוהדימוימועטבנושאהאנשיםרובשלהידעידע.

נשקהואשידעהמאמיןאופטימיאדםאניוסטריאוטיפים.קלישאות
אנטישמיות".נגד

הטובהשהדרךאומרתיורק,בניוהיהודיהמוזיאוןמנהלתגולד,

עלבהשפעתההדנותתערוכותבאמצעותהיאבאנטישמיותלהילחם
החיים:"לאחרהנאצים,שבזזוהאמנותעלהתערוכהלמשלכךהתרבות.

Afterlives:Recoveringtheשנבזזה"אמנותשלהאבודיםהסיפורים

Lost sstories of Looted Artיצי־והראתההאחרוןינוארעדשהוצגה(, שהו

רות

$TS1$יצירות$TS1$

$DN2$יצירות$DN2$מאטים,אנריקליי,פולקורבה,גוסטבשאגאל,מארקסזאן,פולשל
אט־ארבעהשלעכשוויותיצירותלצדפיסארווקמילפיקאסופבלו

נים,

$TS1$,אטנים$TS1$

$DN2$,אטנים$DN2$גד.והדרגזדורהישראליםבהם

חו־עולםלבנותכדינלחמים"אנחנוהתערוכהאתגםמציינתגולד

פשי"

$TS1$"חופשי$TS1$

$DN2$"חופשי$DN2$מש־לעלייתאמניםהגיבוכיצדשבחנההורביץ,יונתןהאמןשל

טרים

$TS1$משטרים$TS1$

$DN2$משטרים$DN2$תר־וזהותהגירהבנושאיגםועסקהזרים,ולשנאתסמכותניים

בותית.

$TS1$.תרבותית$TS1$

$DN2$.תרבותית$DN2$האנטישמיות,התגברותעםב-7102התחיללתערוכההרעיון
Arbeit)כותרת"ללאהורוביץ,שליצירתוהיתרביןבהוהוצגה

Macht FrFrei מאושוויץהמפורסםהשלטשלרפליקהיצרשבה(", שבה

פושעידיעלב-9002השלטגניבתבעקבותחלקים,לשלושהמפורק

חלקים.בשלושהוהחזרתושוודי
הואבאנטישמיותבמאבקלמוזיאוניםחשובתפקידרואהשכןמי

יהודייםמוזיאוניםהאחרונותבשניםשפקדשי,נחמןהתפוצותשר

שהיארואיםואנחנוהחדשההאנטישמיותזו"אנטי־ישראליותרבים.

גםחשוביםהאלוהמוזיאוניםלכןאנטישמיים.אירועיםגוררת

כמו־ישראלבקהילה.פנימיחיבורשמאפשרכליזהבגולה.ליהודים

בן

$TS1$כמובן$TS1$

$DN2$כמובן$DN2$למו־כסףנותנתבקושיהמדינהפיננסית,במוזיאוניםתומכתלא

זיאונים

$TS1$למוזיאונים$TS1$

$DN2$למוזיאונים$DN2$,להפ־אמצעישהםמביןאניבהםמבקרכשאניאבלבישראל

צת

$TS1$להפצת$TS1$

$DN2$להפצת$DN2$היהודיותלקהילותגםהעכשווית,והישראליתהיהודיתהתרבות

יהודים".ללאוגם

מלווההתרבותשרת
רובבעלתבלקניתבמדינהולורה,הנמלולעיריהודילמוזיאוןמה

מל־ערבקיימת?לאעדקטנההיהודיתשקהילתהבאלבניה,מוסלמי

חמת

$TS1$מלחמת$TS1$

$DN2$מלחמת$DN2$ועידתבפרוטוקוליהודים.כ-003באלבניההיוהשנייההעולם

עדותהואהזההזעירלמספרההתייחסותועצם,200המספרצויןונזה

אירופה.יהדותאתלהשמידהנאציםכוונתשללטוטאליותנוספת

באירופההבודדותהמדינותאחתאלבניההיתההמלחמהבזמןאבל

היח־ההגנהבזכותוזאתכ-000,2,עלועמדגדלבהןהיהודיםשמספר

סית

$TS1$היחסית$TS1$

$DN2$היחסית$DN2$בנ־אותםשאירחוהמוסלמים,אלבניהמתושביהיהודיםזכולה

תיבי

$TS1$בנתיבי$TS1$

$DN2$בנתיבי$DN2$הסמוכות.מהארצותהבריחה

סו־"מוזיאוןבשםקטנטןיהודימוזיאוןבאלבניהכברישלמעשה,

לומון",
$TS1$,"סולומון$TS1$

$DN2$,"סולומון$DN2$הואה-61.במאהמספרדיהודיםהגיעושאליהבראטבעיר

"זהוונוצרים.מוסלמיםבידיבשואההיהודיםהצלתאתבעיקרהנציח

קירשנבלט־גימבלט,אומרתאהבה",שלבעבודהשהוקםפרטימוזיאון
עצמו".בפניז׳אנרעממי׳,׳מוזיאוןמכנהשהייתימה"זה

לפיתוחהאלבנית־אמריקאיתהקרןביוזמתיוקםהחדשהמוזיאון

aadfj).נוכחותשישמציינתקוריזואלקטההפרויקטמנהלת

הקודםהמנהלשהפגיןbds־2לתמיכהבניגוד
אומרת:ברגהטימחליפתוברלין,מוזיאוןשל

"bdsאלאישראל,אתלהחריםקוראתרקלא

מהשיחישראליםומדעניםאמניםלהחריםגם

מקובל"לאזהמבחינתיהציבורי.

Kimmeiצילום:כנסתביתשכןשב1אתרמ1לי1קםבאלבניה.החדשהמוזיאוןשלהדמיה Eshkoiot Architects

חופשי"עולם"לבנותיורק.בניוהורביץיונתןשלהתערוכהמתוך

Krisצילום: Graves Jewish Museum, NY

I'.

בווינההיהודיבמוזיאוןמוצגיםהרצלשלהאופניים

.KLAUSצילום: PICHLER

עכשיולמהגולד.קלאודיהצילום:חדשהרוחבדג.הטי

Judisches Museum Berlin,Yves Sucksdorff:צילוםWillRagozzino

אחתאלבניההיתההשנייההעולםבמלחמת

היהודיםשמספרבאירופההבודדותהמדינות

זכולההיחסיתההגנהבזכותוזאתגדל,בהן

אותםשאירחוהמוסלמים,מהתושביםיהודים

הסמוכותמהארצותהבריתהבנתיבי

המאהבסוףלספירה.השנייההמאהמאזבאלבניהמתועדתיהודית

לאל־מיווןהבלקן,בארצותשמקורםרומניוטים,יהודיםהיגרוה-41

בניה.

$TS1$.לאלבניה$TS1$

$DN2$.לאלבניה$DN2$הטו־הסולטןהזמיןהאינקוויזיציה,בתקופתה-51,המאהבסוף

רקי

$TS1$הטורקי$TS1$

$DN2$הטורקי$DN2$העותמניתבאימפריהמוסלמישלטוןתחתלחיותהיהודיםאת

לאיהודיםעבורשהחיים"למרותספרדים.יהודיםגםהגיעוולאלבניה

בטוחכמקלטהתגלה"המקוםקוריזו,אומרתמושלמים",היותמיד

ובתחילתה-81במאהמיווןלהגרהמשיכויהודיםשנים.מאותבמשך

בוולורה".והתיישבוה-91,

היהודית,הקהילהשלביתהה-09שנותעדהיתהשוולורהכיוון

מב־"רובטירנה.המדינה,בירתולאהמוזיאוןאתלארחנבחרההיא

ני

$TS1$מבני$TS1$

$DN2$מבני$DN2$יהודיותמשפחותשלבתיםהםהמוזיאוןיוקםשבובאזורהמגורים

לה־הובילהזושמומחיותמעריכיםהיסטוריוניםבמסחר.שעסקו

חייאת

$TS1$להחייאת$TS1$

$DN2$להחייאת$DN2$,"שכןשבוהאתרמולימוקםהמוזיאוןקוזירו.מספרתהעיר
היסטוריהמוזיאוןבהםתרבות,מבניממקבץחלקויהיההכנסתבית

אתנוגרפיומוזיאון

האדרי־משרדזכההמבנהלהקמתבינלאומיתאדריכליםבתחרות

כלים

$TS1$האדריכלים$TS1$

$DN2$האדריכלים$DN2$ההנצחההיכלאתהיתרביןשתיכנןאשכולות,קימלהישראלי

המוזיאוןמבנהאביב.תלבאוניברסיטתהטבעמוזיאוןואתהרצלבהר

יתווספולשימור,מבנהשהואהמרכזיהמבנהאלמ"ר.כ-003,1קטן,

למב־חיצוניתציבוריתמפגשנקודתתכננוהאדריכליםקומות.שתי

נה,

$TS1$,למבנה$TS1$

$DN2$,למבנה$DN2$זיכרון.נקודתמיןשתהיה

שמי־ועמדתגדרותכמומגושמיםמאלמנטיםנמנעהכניסהביתן

רה.

$TS1$.שמירה$TS1$

$DN2$.שמירה$DN2$בכניסה",אייקוןמיןשיהיה"רצינוסלע.דמויכגושעוצבהוא
מת־לתערוכותחללתכננומתחתיועמרני.לימורהאדריכליתאומרת

חלפות

$TS1$מתחלפות$TS1$

$DN2$מתחלפות$DN2$למב־התוספותהמרכזי.למבנהקשרבליפתוחלהיותשיכול

נה

$TS1$למבנה$TS1$

$DN2$למבנה$DN2$ונ־אנושימידהבקנההוא"התכנוןעכשווימחומריהיוההיסטורי

עים.

$TS1$.ונעים$TS1$

$DN2$.ונעים$DN2$ורצי־הקידמהעליוהשתלטהשלאמקוםשלתחושהשםהיתה

נו

$TS1$ורצינו$TS1$

$DN2$ורצינו$DN2$נפגשנוקימל.אסףהאדריכלאומרבכך",שתשתלבתוספתליצור"

הפרויקט.אתבפניווהצגנואמןשהיהרמה,אדיהממשלה,ראשעם
המ־אדריכלית,שהיאמרגריטי,אלווההתרבות,שרתעםגםנפגשנו

לווה

$TS1$המלווה$TS1$

$DN2$המלווה$DN2$התכנון".את

ונ־הכניסהביתןהמרכזיהמבנהבמתחםהשוניםהמרכיביםבין

קודת

$TS1$ונקודת$TS1$

$DN2$ונקודת$DN2$האדריכליםמקדישיםשאותומשולש,חללנוצרהזיכרון

שלוהאתיההיסטורי"הכבוד"קודהואבסה"בסה".המקומילמונח

ושם","ידלפיבמילתך.לעמודהבטחה","לקייםופירושוהאלבנים,

כמנהגולאחריםליהודיםהאלבניםשהושיטוהעזרהאתלראות"יש

בי־התחרוואףיהודיםלהצילמגדרםיצאוהאלבניםלאומי.כבודשל

ניהם

$TS1$ביניהם$TS1$

$DN2$ביניהם$DN2$לב־לעזורורצוןהאנושאהבתממקורזאתכללהציל.הזכותעל

ני

$TS1$לבני$TS1$

$DN2$לבני$DN2$אחרת".דתבניהםאםגםלעזרההזקוקיםתמותה

קורי־אומרתוחינוכיתרבותיכמרכזלכולםפתוחיהיההמוזיאון
זו.

$TS1$.קוריזו$TS1$
$DN2$.קוריזו$DN2$בושגרולאלהלמקום,מחוברה-12,המאהשלמוזיאוןיהיה"זה

אינטלקטואלית,וגםפיזיתנגישמקוםהיום.בושחייםולאלופעם
מח־להתחבראלבניהליהודיויאפשרלהתאסףלמקומייםשיאפשר

דש

$TS1$מחדש$TS1$

$DN2$מחדש$DN2$שלהם".להיסטוריה

ריבהנעמה


