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Yuri Dojc e Katya Krausova nasceram 
ambos na antiga Checoslováquia, tendo 
emigrado ainda jovens para o Canadá e 
a Inglaterra, respetivamente, por razões 
políticas, quando em 1968 o seu país de 
nascença foi invadido pelas tropas soviéticas, 
que puseram fim ao sonho da chamada 
Primavera de Praga e consequentemente 
à democratização daquele território.
Quando iniciaram este projeto, Yuri Dojc era 
um fotógrafo consagrado pelos seus retratos  
de judeus sobreviventes do Holocausto,  
e Katya Krausova era uma cineasta de 
sucesso. Viviam há quase 40 anos fora do seu 
país. Os seus destinos cruzaram-se pelo seu 
interesse comum em aprofundar a história da 
Checoslováquia. Juntos desde 2005, viajaram 
durante dez anos por uma Eslováquia arrasada 
pela guerra à procura das memórias dos 
judeus sobreviventes do Holocausto, das suas 
raízes e das suas identidades, numa tentativa 
de resgatar a cultura histórica judaica.
As imagens que se apresentam em Last Folio 
são o resultado do seu trabalho, o último 
testemunho de uma cultura, da história de 

©
YU

RI
 D

O
JC

um povo — uma história que foi brutalmente 
interrompida quando das deportações para  
os campos de concentração, em 1942. São 
imagens únicas pela sua autenticidade e 
intensidade, tão belas quanto trágicas,  
de ruínas de escolas, de sinagogas, de livros 
e de objetos. A exposição inclui ainda um 
conjunto de retratos contemporâneos de 
sobreviventes do Holocausto e um filme 
que, de uma forma poética, nos tocam e 
testemunham as cicatrizes da tragédia 
nazista e da destruição da cultura judaica.
Last Folio é sem dúvida uma experiência 
dolorosa e profunda, um espaço que expõe 
a destruição cultural de uma civilização, 
um espaço de meditação que nos obriga a 
reagir, a refletir, a questionar o mundo em 
que vivemos, onde muitos ainda não têm 
voz, e a exigir que a liberdade e a tolerância 
sejam os valores fundamentais do século 
XXI. Cabe a cada um de nós ter a vontade e a 
capacidade para concretizar esta mudança.
RITA LOUGARES

«Nenhum céu estrangeiro me protegia,
nenhuma asa estrangeira me cobria o rosto.
Ergo-me como testemunha de um fado comum,
sobrevivente daquele tempo, daquele lugar.»
ANNA AKHMATOVA
Requiem (1935–1940)
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Serviço Educativo
Visitas orientadas e atividades
para escolas e famílias
Marcações e mais informações:
T. 213 612 800
servico.educativo@museuberardo.pt
www.museuberardo.pt/educacao

Livro da exposição
Com extensa documen-
tação fotográfica. Capa 
dura, 290 x 310 mm, 
128 pp. Edição Prestel. 
Inglês. À venda na loja 
do Museu: 50,00 €.

Mecenas: 

Siga-nos

/museuberardo
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Apoio à exposição:
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«Lá onde se queimam livros, no fim queimam-se também seres humanos.»
HEINRICH HEINE

Visitas orientadas 
29 jan. (pela curadora Katya Krausova) |  
28 fev. | 12 mar. | 9 abr. | 28 mai.
16h00, sem marcação prévia, participa-
ção gratuita

Atividade contínua
Que memórias cabem num livro?
Sábados e domingos | 15h00–18h00


