
 

 

В рамках вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру в Києві буде відкрито 
виставку «Голокост від куль: масовий розстріл євреїв в Україні 1941–1944» 

 
Фонд Віктора Пінчука у партнерстві з Меморіалом Шоа (Memorial de la Shoah), організацією «Яхад-Ін 
Унум», а також посольствами Ізраїлю, Франції, Німеччини та Сполучених Штатів Америки в Україні 
представляють виставку «Голокост від куль: масовий розстріл євреїв в Україні 1941-1944». Проект 
буде показано в «Українському домі» (Київ, Хрещатик, 2) з 9 вересня по 3 жовтня 2011 року. Офіційне 
відкриття відбудеться 8 вересня. 
 
Виставка вже демонструвалася в Парижі, Нью-Йорку та інших містах і вперше буде представлена в 
Україні. Проект, що представить нові свідоцтва про масове знищення євреїв нацистськими 
загарбниками в Україні, в першу чергу спрямований на виховання толерантності в українському 
суспільстві, і особливо молоді. Виставка є частиною заходів державного рівня в рамках програми 
вшанування 70-річчя трагедії Бабиного Яру. 
 
Виставка підготовлена Меморіалом Шоа (архів, музей, освітній центр та місце вшанування пам’яті) та 
була оновлена і адаптована за участі провідних українських експертів. Проект «Голокост від куль» 
базується на праці римсько-католицького священика з Франції отця Патрика Дебуа, котрий багато 
років поспіль займається архівними та археологічними дослідженнями, а також відео 
документуванням свідчень очевидців масових розстрілів в Україні. Експозиція включає інформацію 
про історичні факти, відео-інтерв'ю, документи часів війни, фотографії віднайдених масових поховань 
та предмети, що засвідчують ті події: кулі, гільзи та ін.  
 
З метою максимального інформування, зацікавлення та залучення до діалогу українських школярів і 
студентів, під час виставки будуть реалізовані освітні заходи з програми, створеної Інститутом 
відеоісторії і освіти Фонду Шоа Університету Південної Каліфорнії та Українським центром вивчення 
історії Голокосту. 
 
Отець Дебуа також представить свою книгу «Хранитель спогадів. Кривавими слідами Голокосту», 
вперше перекладену українською мовою за фінансової підтримки посольства Франції. Ця книга стала 
лауреатом Національної єврейської книжкової премії у 2008 році. Українську редакцію книги було 
надруковано видавництвом «Дух і літера».  
 
Крім того, в рамках виставки відбудеться низка різноманітних заходів та зустрічей. 
 
Виставка проходитиме в «Українському домі» (Київ, Хрещатик, 2) з 9 вересня по 3 жовтня 2011 р. 
21-23 вересня – вихідні. 
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 09:00 до 19:00; субота – неділя з 11:00 до 17:00.  
Вхід вільний. 
 
З приводу організованих екскурсій звертатися до Українського центру вивчення історії Голокосту. 
Екскурсії тривають 45 хвилин з понеділка по п’ятницю в час роботи виставки. Вони передбачені 
лише для організованих груп від 10 осіб і виключно за попереднім записом за телефоном  
+38097 256 86 98 (Віталій).  
 
Контактна інформація для ЗМІ: 
Прес-служба Фонду Віктора Пінчука 
Тел.: +380 44 494 11 48 
E-mail: press@pinchukfund.org 
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