ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΈΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΕΒ

Στο πλαίσιο της τελευταίας έκθεσης του Εβραϊκού Μουσείου της Αυστραλίας, η
σκηνοθέτης - παραγωγός Carol Gordon και ο φωτογράφος Emmanuel Santos προβαίνουν σε
μία αποκαλυπτική καταγραφή της ιστορίας, παράδοσης και σημερινής παρουσίας των
Εβραίων της Ελλάδας. Μέσω φωτογραφιών και ντοκιμαντέρ το κοινό καλείται να
ακολουθήσει τα βήματα ενός λαού που επηρέασε τον ρου της ιστορίας από το "ξεκίνημά"
του -γύρω στο 300-250 π.Χ.- και που παρά τον αποδεκατισμό του πληθυσμού του κατά το
Ολοκαύτωμα κατάφερε να επιβιώσει.

Η έρευνα της Gordon στην ιστορία του εβραϊκού πληθυσμού της Ελλάδας ξεκίνησε το
1986, παρακινούμενη από την έλλειψη διαδεδομένης γνώσης σχετικά με το θέμα, αλλά και
από τον ισχυρό δεσμό που ένιωθε για την Ελλάδα. "Αφοσιώθηκα εξ ολοκλήρου στο να φέρω
στην επιφάνεια αυτήν την αποσιωπημένη ιστορία, προς τιμήν του 87% του εβραϊκού
πληθυσμού της Ελλάδας που δολοφονήθηκε κατά το Ολοκαύτωμα. Ως ενεργό μέλος της
εβραϊκής κοινότητας, αυτό το εγχείρημα επιβεβαίωσε την πίστη μου ότι ο κοινός πυρήνας
του εβραϊκού πολιτισμού εντοπίζεται ανά τις διάφορες κουλτούρες και παραδόσεις"
αναφέρει η κ. Gordon.

Για τον φωτογράφο με έδρα τη Μελβούρνη Emmanuel Santos η πρόσκληση που έλαβε από
την Gordon το 2013 για να την βοηθήσει στην έρευνά της στην Ελλάδα ήταν μια
ανεπανάληπτη ευκαιρία, καθώς όπως εξηγεί πρόκειται για μια κοινότητα της οποίας οι
απαρχές τοποθετούνται στην Ελληνιστική περίοδο. Μάλιστα, ο Santos είχε ήδη αφιερώσει
ένα μεγάλο μέρος της καριέρας του στην μελέτη της εβραϊκής κουλτούρας και των
τελετουργικών της. "Ήταν μια εξαιρετικά δελεαστική πρόταση, καθώς δεν είχα συναντήσει
ποτέ εναπομείναντα στοιχεία μιας τόσο παλιάς εβραϊκής κοινότητας."

Κομμάτια αυτής της συναρπαστικής ιστορίας έρχονται στο φως και μέσα από εκθέματα
της συλλογής του Μουσείου Τέχνης Ian Potter, ενώ στην έκθεση συμπεριλαμβάνονται και
βιντεοσκοπημένες μαρτυρίες για την αναβίωση των ελληνοεβραϊκών κοινοτήτων μετά το
Ολοκαύτωμα.

* Η έκθεση "Οι Εβραίοι της Ελλάδας" φιλοξενείται στο Εβραϊκό Μουσείο Αυστραλίας, 26
Alma Road, St Kilda, VIC από τις 2 Απριλίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου.

Τιμή εισιτηρίου: $10 για ενηλίκους, $5 για παιδιά άνω των 6 ετών και για κατόχους
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concession card, ενώ για παιδιά μέχρι 5 ετών η είσοδος είναι δωρεάν. Διατίθενται επίσης
οικογενειακά εισιτήρια στην τιμή των $20.

u

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.jewishmuseum.com.a

ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ NEOSKOSMOS.COM
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