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Siberian Exiles van Claudia Heinermann toont
Baltische getuigenissen van
Sovjetonderdrukking
Te zien: 4 februari t/m 21 mei 2023 | Officiële opening: 17 februari 2023

Vanaf 4 februari 2023, toont het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam de

tentoonstelling SIBERIAN EXILES: Baltische getuigenissen van

Sovjetondrukking van Claudia Heinermann. De trilogie toont een deel van de

Europese geschiedenis die in West-Europa niet tot nauwelijks bekend is: de

bezetting van de Baltische staten (Estland, Letland, Litouwen) door de Sovjet-

Unie. Aan de hand van persoonlijke verhalen van ooggetuigen en

nabestaanden neemt Heinermann ons mee naar een verborgen geschiedenis.

⏲

http://pers.nederlandsfotomuseum.nl/
https://pers.nederlandsfotomuseum.nl/images/464900


Er is nooit iemand veroordeeld voor de misdaden tegen de menselijkheid die
door de Sovjets zijn begaan. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werd
daarover voor het eerst openlijk gesproken, maar in het Rusland van Poetin
wordt het Stalin-verleden opnieuw onder het tapijt geschoven. Daarom vind ik
het belangrijk dat de verhalen die achter het IJzeren Gordijn voor ons
verborgen bleven, gehoord en bewaard worden, zodat ze kunnen bijdragen
aan een correcte geschiedschrijving.
— Claudia Heinermann

Fotografisch drieluik

Sinds 2016 werkt Claudia Heinermann aan dit fotografisch drieluik waarmee zij de

onderdrukking van de Baltische landen door de Sovjet-Unie uit de vergetelheid haalt. De

tentoonstelling in het Nederlands Fotomuseum brengt de drie delen voor het eerst bij elkaar.

Heinermann combineert oral history met visual storytelling -  een aanpak die steeds vaker 

door onderzoekers, journalisten en beeldmakers wordt omarmd. Haar werk sluit nauw aan bij

een rijke fotografische traditie waarvan een groot deel in de Collectie van het Nederlands

Fotomuseum is vertegenwoordigd: documentair, politiek en sociaal betrokken, gericht op het

dagelijks leven en verhalend maar zonder spectaculaire of nadrukkelijk dramatische effecten.

Het sluit ook aan bij wat het Nederlands Fotomuseum als een kerntaak ziet: het tonen van

visuele verhalen die ertoe doen.

Publicaties

Claudia Heinermann bracht de resultaten van haar onderzoek reeds onder in twee lijvige

fotopublicaties die zij in eigen beheer uitgeeft. Het laatste deel van de trilogie verschijnt in april

2023.

Lees meer over de tentoonstelling

Vraag de perskit aan

https://www.nederlandsfotomuseum.nl/tentoonstelling/siberian-exiles-nl/
https://pers.nederlandsfotomuseum.nl/media_kits/230172/unlock/


Siberian Exiles Part I | Claudia Heinermann

Engels | 818 pagina' | Hardcover, 6 delen in slipcase | ISBN 978-90-814089-4-3 | €85,-

Siberian Exiles Part III | Claudia Heinermann

Engels | 520 pagina's | Hardcover | ISBN 978-90-814089-5-0 | Ontwerp SYB, Sybren Kuiper |

€75,-

Claudia Heinermann

Claudia Heinermann (1967, Duitsland) studeerde Beeldende Kunst aan de Academie voor

Beeldende Kunsten in Enschede en vervolgde haar opleiding documentaire fotografie aan de

Fotoacademie Amsterdam. Tegenwoordig houdt ze zich als freelance fotograaf voornamelijk

bezig met langlopende documentaireprojecten en hedendaagse historische kwesties waarin

thema’s als genocide en de gevolgen van oorlog een grote rol spelen. Ze werkte in o.a. Bosnië,

Rusland, Litouwen, Letland, Estland, België, Duitsland en Rwanda. Haar werken zijn

aangekocht door verschillende collecties en getoond in diverse musea zoals: Kamp Westerbork,

Kamp Vught, Liberty Park, Holocaust Museum Mechelen, Deutsches Historisches Museum

Berlin als ook in galeries en fotofestivals in Nederland, België, Litouwen, Georgië, Kaliningrad

en Duitsland. Heinermann heeft tot nu toe vier fotoboeken gepubliceerd en bijgedragen aan tal

van publicaties in binnen- en buitenland. Haar fotoboeken Wolfskinder A Post-War Story

(2015) en Siberian Exiles Part I -Lithuania werden beide bekroond met prijzen.

https://www.nederlandsfotomuseum.nl/webshop/siberian-exiles-part-1-claudia-heinermann/
https://www.nederlandsfotomuseum.nl/webshop/siberian-exiles-part-3-claudia-heinermann/
https://pers.nederlandsfotomuseum.nl/images/460020
https://pers.nederlandsfotomuseum.nl/images/460012


OVER NEDERLANDS FOTOMUSEUM

Nederlands Fotomuseum: visuele verhalen die ertoe doen 
Het Nederlands Fotomuseum waakt over het Nederlands fotografisch erfgoed van nu en de toekomst en maakt
dit toegankelijk voor het publiek. Hierbij plaatsen we de fotografie altijd in een actuele context. Wij verzamelen
en tonen fotografie die reflecteert op de wereld. Zo verrijken wij het leven van mensen met visuele verhalen die
ertoe doen.

SIBERIAN EXILES: Baltische getuigenissen van Sovjetonderdrukking is te zien in het

Nederlands Fotomuseum van 4 februari t/m 21 mei 2023.

Deze tentoonstelling en project Siberian Exiles is mede mogelijk gemaakt door: Fonds Anna

Cornelis,

Mondriaan Fonds, WEJansen Fonds, Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten, NVF-

Fonds, Embassy of the Netherlands in Litouwen, Kaunas Photography Gallery, Lithuanian

Council for Culture, Kaunas Photography Gallery, Drake & Farrell 

 

Dank aan archieven: National Museum of Lithuania , The Museum of Occupations and

Freedom Fights Lithuania , Special Archive of Lithuania, A. Baranauskas and A. Vienuolis-

Žukauskas Memorial Museum Lithuania, Vilius Kairys and Raimondas Urbakavičius Lithuania,

Museum of the Occupation of Latvia, National Archives of Estonia, Eesti Mälu Instituut,

Vabamu Museum of Occupations and Freedom Estonia
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