
15.01 
 גורל יהודי גרמניה בשואה 

29.01
שוחים כנגד כל הסיכויים: אבי, ספורט וטרזין

הלן אפשטיין עוררה לראשונה את תודעת הדור השני בשנת 1979 בספרה "ילדי השואה". הלן אצרה תערוכה
העוסקת באביה, השחקן האולימפיקורט אפשטיין (1904-1975) באתר טרזין שבצ'כיה. התערוכה הוצגה ראשית
במוזיאון פרודיפסקי ובפעם נוספת בבית אפשטיין ברודניץ, אחת מארבעת הערים הבוהמיות בהן הייתה קהילה

יהודית מחוץ לפראג. ההרצאה תעסוק באביה של הלן, בספורט ובטרזין. 

נפגעי רדיפות הנאצים בגטאות, במחבואים ואף במחנות המשיכו לייצר ולעצב משחקי שח מט ואף לשחק בהם בזמן מלחמת
העולם השנייה. הם עיצבו סטים ומצאו חומרים לייצור גם כאשר שחמט היה אסור. בדרכים נסתרות הצליחו לשלוח את מה

שייצרו. באמצעות דיסציפלינות שונות כמו היסטוריה, חקר התרבות וחקר השואה, מחקר זה מעמיק בהבנה הסמלית של
השחמט בעיני הקורבנות ומשמעותם ביחס לקהילה. 

בספרה, סילביה גולדבאום טראביני פרקפן מאירה על החוויה של יהודי דנמרק בתקופת השואה, נושא שעמד זה זמן רב בצל
הסיפור ההגמוני על הצלת יהודי דנמרק באוקטובר 1943. ההרצאה תעסוק בהיבטי חוויתם של יהודי דנמרק בטרזיינשטט, החל

מגירוש דרך מערכות היחסים והחיים בגטו ועד לחזרתם לדנמרק ולחייהם שלאחר המלחמה.

26.02
 יהודי דנמרק בשואה - חיים ומוות בגטו טרזינשטט

בית טרזין מזמין אתכם להרצאות מקוונות חדשות:

הלן אפשטיין

ד"ר סילביה גולדבאום טראביני פרקפנה

פרופ' משה צימרמן

Bohumil Lonek, Chess: Game 3, 1944-45, 30,5 x 20,8 cm., canvas.
Made in Mauthausen. Collection of Terezin Memorial, Prague

Arrival of Danish Jews at "Terezin Spa", Israeli period 1970 - early 1980s. They
Shall Be Counted : The Theresienstadt Ghetto Art of Erich Lichtblau-Leskly.

2010

12.02
משחק ודמיון באמצעות שחמט בטרזינשטט:

השואה דרך חפצים ואומנות

גלינה לוצ'כינה - מיקולינסר וקלרה יצקל

מקור: "טרזינשטט" סרט התעמולה הנאצי, 1944

יהודי גרמניה נמצאו מעת פרוץ מלחמת העולם בלוע הארי. תולדות יהודי גרמניה והשואה הם בעלי אופי מיוחד.
ההרצאה תתמקד בייחודיות סיפורם של יהודי גרמניה בשואה.
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מקור: הלן אפשטיין
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