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Expozitia dedicata lui Hitler, prelungita cu trei
saptamani
Prima expozitie dedicata dictatorului nazist Adolf Hitler, deschisa in
Germania postbelica, a fost prelungita cu trei saptamani datorita popularitatii
de care s-a bucurat pana acum.

Expozitia "Hitler si germanii"/artdaily.org

Astfel, vernisajul va ramane deschis pana pe 27 februarie, noteaza artdaily.org.
Potrivit unui anunt facut de Muzeul German de Istorie (DHM) din Berlin, in ultimele trei luni de la
deschidere, peste 170.000 de oameni au vizitat vernisajul "Hitler si germanii". Acesta care
exploreaza legaturile intre societatea germana si ascensiunea lui Hitler pe scara puterii la
inceputul anilor '30.
"Expozitia a avut parte de un interes ridicat din partea germanilor, dar si a turistilor internatonali",
a explicat purtatorul de cuvant al muzeului, Rudolf Trabold. Potrivit acestuia, "au fost foarte multi
vizitatori din intreaga Europa".
Reprezentantii muzeului au fost foarte incantati de faptul ca vernisajul s-a bucurat de o
asemenea popularitate, mai ales ca acesta abordeaza subiecte sensibile, cum este mostenirea
germana din timpul ocupatiei naziste, incluzand perioade ca cel de-al Doilea Razboi Mondial si
Holocaustul.

Vernisajul contine numeroase exponate, intre care uniforme Gestapo si SS, precum si obiecte de
mobilier din biroul dicatorului. Toate acestea au fost reunite in cadrul expozitiei pentru a explora
formarea cultului Hitler pe cele mai importante niveluri ale societatii germane: media, industrie,
biserica si scoli.
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Un muzeu german prezinta prima expozitie dedicata lui Hitler in
ultimii 65 de ani
ADRESA: http://crct.ro/n8L
Prima expozitie din Germania postbelica dedicata exclusiv lui Adolf Hitler va fi deschisa
maine la Berlin. Organizatorii se tem insa ca ar putea deveni loc de pelerinaj pentru
neonazisti si obiectul unor critici vehemente din partea supravietuitorilor Holocaustului.
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Expozitia dedicata lui Hitler a atras peste 10.000 de
vizitatori in prima saptamana de la deschidere
ADRESA: http://crct.ro/n4tT
“Hitler and the Germans”, expozitia deschisa la Muzeul Istoric al Germaniei
din Berlin, care exploreaza societatea creata de Hitler, a atras peste 10.000
de vizitatori la aproape o saptamana de la deschidere.

ADRESA: http://crct.ro/naGF

