
Exposição “Tão 
Somente Crianças: 
Infâncias Roubadas no 
Holocausto” emociona 
público presente

 
 
Impactante e ao mesmo tempo chocante é a extraordinária exposição “Tão Somente 

Crianças: infâncias roubadas no holocausto”, idealizada pelo Museu do Holocausto de Curi-
tiba, e organizada pela WIZO Rio, FIERJ, Hillel e WIZO Brasil. Sua abertura ocorreu no Centro 
Cultural da Light, tendo sido esta, uma parceira basilar para o sucesso da exposição.

Centenas de pessoas compareceram e emocionaram-se com este evento, vital para a 
preservação da recordação daquele, que foi o maior genocídio perpetrado contra os seres 
humanos. 

Lembrar que crianças, tão somente crianças, foram dizimadas pela barbárie, pela violên-
cia, pela doença ou pela fome, é algo inimaginável. 

Tivemos a presença do idealizador e visionário, Miguel Krigsner, fundador do 1ª Museu 
do Holocausto no Brasil, na cidade de Curitiba, do curador e diretor do Museu, Carlos Reiss, 
de Claudia Costin, Secretária de Educação do Município do Rio de Janeiro, da assessora de 
Claudia Costin, Jurema Holperin, que juntamente com a Professora Silvia Lerner, coordenou 
a visita de 26 escolas à exposição, no total de 1200 crianças, da presidente da WIZO Brasil, 
Helena Kelner e seu executivo, da presidente da WIZO Rio de Janeiro, Lúcia Balassiano e seu 
executivo, da presidente da WIZO São Paulo, Iza Mansur, do presidente da FIERJ, Jayme Sa-
lomão, do Cônsul Honorário de Israel no Rio de Janeiro, Osias Wurman, de representantes 
da comunidade paranaense, de sobreviventes do Holocausto, de autoridades do mundo 
diplomático e político, de representantes de inúmeras instituições judaicas e não judaicas, de 
um público respeitoso e interessado. 

Louvável a presença dos alunos da Escola Rivadávia Corrêa, com dezenas de alunos em 
atitude de reverência e respeito durante toda a cerimônia. 

Carlos Reiss foi o responsável pela capacitação de monitores da WIZO e do Hillel, que 
estarão à frente da exposição, assessorando os frequentadores em suas visitas. 

Os oradores, dentre os quais, Lúcia Balassiano, destacaram o valor e a acuidade desta 
exposição, frisando que, ao lembrarmos, estaremos afirmando: Holocausto, Nunca Mais.

Parabéns a WIZO, que mais uma vez, cumpre seu papel de formar e informar, de trans-
mitir conhecimento e de relembrar, funcionando como uma alavanca para impulsionar o 
judaísmo e o sionismo em nossa comunidade e na comunidade maior.
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Lúcia Balassiano, Kiguel Krigsner e Helena Kelner

O sobrevivente do Holocausto, Sr. Aleksander Laks, em seu emocionado discurso

Ilana Sancovschi, Helena Kelner e Jurema Holperin 

Miguel Krigsner, idealizador do Museu do HolocaustoIntegrantes do Hillel com Helena Kelner e Ilana Sancovschi

Harry Rozemberg, Jayme Salim Salomão, representante do cônsul da Alemanha no Rio, Harold Klein, Lúcia 

Balassiano, Zilda Salomão, Ilana Sancovschi, Helena Kelner, Ana Bentes e a Professora Silvia Lerner 



Panorama da exposição

Alunos da Escola Rivadávia Corrêa

Lúcia Balassiano discursandoDiscurso de Osias Wurman, Cônsul Honorário de Israel

Parte da delegação paranaense presente ao evento, com o representante da Conib, Paulo Maltz



A excelente organização dos painéis facilitou a circulação do público

Harry Rozenberg, diácono Nélson (Arquidiocese do Rio deJaneiro) Gerson e Claudia Hochman,Ana Bentes, Jayme Salim 

Salomão, Helena Kelner, o diretor de Comunicação da Light, Otávio Ziza Mota Valadores e Lúcia Balassiano

Panorama da exposição Ilana Sancovschi discursando

Lúcia Balassiano recebendo flores de Luciana Cukierman Ana Bentes, Claudia Costin e Helena Kelner



Mais um panorama da expopsição

Carlos Reiss, (5º à dir.) rodeado por diversos organizadores Osias Wurman, Helena Kelner, Lúcia Balassiano, Ana 

Marlene Starec, Claudia Costin Miguel Krigsner   

Parte do executivo da WIZO Brasil 

Parte do público presente








