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Документальний фільм «Забутий Голокост – подорож Трансністрією» виходить
онлайн до Дня пам’яті жертв Голокосту 27 січня

Документальний фільм, DE/UKR/MD 2020, 35 хв., мова оригіналу: німецька

Додаткові версії з субтитрами англійською, українською та румунською мовами

Вільний доступ на YouTube-каналі IKGS

Місця зйомок: Україна та Молдова

Продакшн Інституту німецької культури та історії Південно-Східної Європи при
ЛМУ Мюнхена (IKGS)

Керівник проекту: Д-р. Маркус Вінклер (Берлін), режисер: Реза Асаршахаб

За підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини

Короткий опис

Фелікс Цукерманн, син Рози Цукерманн (1908-2002), яка вижила у Голокості, шукає
відповіді на запитання, які він ніколи не наважувався поставити своїй матері. За
кілька тижнів вона втратила батьків, чоловіка та малолітнього сина в таборі у
Трансністрії взимку 1941/42 рр. і у березні 1944 р. повернулася одна до рідних
Чернівців. Глядачам Німеччини вона стала відома у 1999 році завдяки фільму «Пан
Цвіллінг і пані Цукерманн».

У цьому документальному фільмі, який був знятий у рамках проекту Інституту
німецької культури та історії Південно-Східної Європи при ЛМУ Мюнхена (IKGS) за
керівництвом Д-ра Маркуса Вінклера (Берлін) у 2020 році, її син Фелікс Цукерманн,
який народився після катастрофи, вирушає в подорож Україною та Республікою
Молдова, щоб уперше відкрити для себе місця депортації своєї матері. Він
зустрічається з очевидцями та розмовляє з молодими людьми з обох країн у рамках
семінару про культури пам'яті. Завдяки тонким і вражаючим образам фільм
розглядає маловідомі аспекти Голокосту.

На жаль, на сьогодні цей документальний фільм актуальніший, ніж ми могли собі
уявити, коли знімали його восени 2019 року. Міста та регіони, зображені тут, є
частинами країни, яка перебуває у стані війни (Україна) або мусить жити із загрозою
(Республіка Молдова). Для героїв фільмів, які мають справу з минулим, зберігають
пам’ять про Голокост або хочуть працювати на майбутнє з допомогою
інтернаціональних проектів, кожен день зараз є великим і частково майже
нездоланним викликом.



З нагоди Дня пам'яті жертв Голокосту 27 січня документація виходить для перегляду
онлайн у відкритому доступі. Фільм доступний у кількох мовних версіях із субтитрами
німецькою, англійською, українською та румунською мовами, завдяки чому охоплює
широку міжнародну аудиторію.

Лінки до різномовних варіантів на YouTube:

Vergessener Holocaust – Eine Reise nach Transnistrien (deutschsprachige
Originalfassung)

Vergessener Holocaust – Eine Reise nach Transnistrien (komplett mit deutschen UT)

Forgotten Holocaust – A Journey to Transnistria (mit englischen UT)

Забутий Голокост – подорож Трансністрією (mit ukrainischen UT)

Holocaustul uitat – O călătorie în Transnistria (mit rumänischen UT)

Забутий Голокост – подорож Трансністрією
Оригінал: „Vergessener Holocaust – Eine Reise nach Transnistrien“

(документальний фільм, DE/UA/MD 2020, 35 хв., німецька, українська/
російська з німецькими субтитрами). Режисер: Реса Асаршахаб,

сценарій: Маркус Вінклер, Крістіна Форбат. За участі Фелікса Цукермана,
Олексія Яковійчука, Миколи Кушніра, Клари Кац та ін.

Детальніше про проект можна дізнатися на сайті.

Проект Інституту німецької культури та історії Південно-Східної Європи при
Мюнхенському університеті ім. Людвіга-Максиміліана за підтримки
Федерального міністерства закордонних справ (програма розширення співпраці з
громадянським суспільством у країнах Східного партнерства).

Запити про покази, дискусії та воркшопи надсилайте д-ру Маркусу Вінклеру
(керівник проекту): winkler@ikgs.de

Інститут німецької культури та історії Південно-Східної Європи

в Університеті Людвіга Максиміліана в Мюнхені

Halskestraße 15, 81379 München

www.ikgs.de

Телефон: 089/78 06 09 0 | E-Mail: ikgs@ikgs.de

www.ikgs.de | zum youtube-Kanal des IKGS

Супроводжуючі матеріали онлайн

Фільм вперше публічно показали в рамках міжуніверситетської серії лекцій «Moldau –
A Divided History» 14 грудня 2022 року в Університеті Інсбрука. Після цього Маркус
Вінклер (керівник проекту, Берлін), Олексій Яковійчук (учасник проекту, із Києва),
Мар’яна Хаусляйтнер (історикиня, Берлін), Дірк Рупнов та Єва Пфанцельтер
(Інститут сучасної історії Інсбруцького університету) обговорили фільм та (відсутнє)
Сприйняття Голокосту в Східній Європі.

Запис дискусії доступний на YouTube-каналі IKGS.
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