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Tom Selleck och hans 
ananasdrink i ”Magnum”.

Kultur och nöje. Projek
tet är unikt på flera sätt. 
Mikael Jansson träffar och 
porträtterar svenska över
levande, den yngsta är 
78 år och den äldsta 102 år. 
Den kommande utställ
ningen ”Witnesses” är 
också ett samarbete mel
lan Moderna Museet och 
Kulturhuset Stadsteatern.

För Micael Bindefeld var 
valet av årets stipendiat 
självklart.

– Det här projektet står 
ut i sin unicitet. Dels där
för att Mikael Jansson är 
en av världens mest begå
vade fotografer. Dels för 
att samarbetet med Mo
derna museet och Kultur
huset Stadsteatern gör att 
det här viktiga projektet 
har en potential att nå väl
digt många människor.

Tauba Katzenstein, 
92 år, som bor på Judiska 
hemmet i Stockholm är en 
av dem som medverkar 
i projektet.

– Förhoppningsvis kom
mer människorna att lära 
sig något av det förflutna 
och kan jag bidra med 
minsta lilla så gör jag det, 
säger hon.

Under andra världs
kriget tvingades Tauba 
Katzenstein utföra slav
arbete och hon var inter
nerad på flera koncentra
tionsläger, bland andra 
Auschwitz, Sachsenhau
sen och Ravensbrück.

– Det är något som jag 
bär med mig på dagarna 
och på nätterna. Man lär 
sig leva med det. Beviset är 
att jag lever fortfarande.

tauba Katzenstein berät
tar hur hennes mormor 
gasades ihjäl i en lastbil 
i Chelmno, som en av för
sökspersonerna under ex
periment för att ta fram de 
bästa metoderna för mass
avrättningar. Kläder som 
tillhört de mördade anlän
de i mängder för att sorte
ras och återanvändas. 
Tauba Katzenstein minns 
hur hon själv vid en trans
port försökte spara en 
 liten bit bröd – den som 
inte ransonerade dog av 
svält – och hur den stals av 
en medfånge.

– Det var överleva eller 
dö. Man blev som ett rov
djur själv. De förvandlade 
människor till hemska 
varelser och att komma ur 
kriget med hedern i be

håll, bara det var ett konst
stycke.

Tauba Katzenstein har 
frågat sig själv många 
gånger hur hon lyckades 
överleva. Det enda svaret 
hon har är att det beror på 
slumpen.

– Man visste aldrig nå
gonting och ibland orkade 
man inte ens vara rädd. I 
Auschwitz var jag totalt 
bortkopplad mentalt. Jag 
var inte rädd, inte hungrig. 
Jag var ingenting, jag var… 
ett mekaniskt kropps
hölje, ingen människa.

När hon nära krigsslutet 
anlände till Sverige med 
andra överlevare möttes 
hon av fotografer som 
 ropade att de skulle visa 

glädje över befriandet.
– Jag kände ingenting. 

Jag kunde lika gärna vara 
på väg till gaskammaren. 
Jag tror det var någon 
sorts mekanism att koppla 
bort allt för att kunna...

– Överleva, fyller Micael 
Bindefeld i.

– Nej inte för att kunna 
överleva, för att kunna dö, 
svarar Tauba Katzenstein.

Det har betytt mycket 
för Tauba Katzenstein att 
träffa fotografen Mikael 
Jansson och dela med sig 
av sin historia.

– Det har liknat kärle
ken, eller hur? säger hon 
till Mikael Jansson som 
håller med.

Trots Mikael Janssons 

långa erfarenhet av foto
grafiska projekt runt om 
i  hela världen upplever 
han det här som något 
 speciellt.

– Det har varit fantas
tiskt att träffa alla och höra 
deras historier. Självklart 
också väldigt tungt och 
 rörande. Det har varit 
 ganska svårt att fokusera 
på att ta bilden efter berät
telserna, men det har varit 
jättefint också.

Tauba Katzenstein tyck
er att han gör mer än 
många myndigheter och 
organisationer för att be
lysa Förintelsen.

– Det känns mer engage
rat och personligt. Du gör 
något väldigt stort,  Mikael, 

säger hon.
Planen är att utställ

ningen ska visas på flera 
museer. Alla möten med 
de överlevande har både 
fotograferats och filmats 
och många av de personli
ga berättelserna kommer 
att finnas med i utställ
ningen.

– De överlevandes blotta 
existens och hela den här 
utställningen som Mikael 
Jansson producerar är ett 
bevis mot alla dem som 
förnekar eller försöker för
minska Förintelsen. Där
för blir de här sista berät
telserna så oerhört viktiga, 
säger Micael Bindefeld.
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Årets stipendium från Micael Bindefelds stiftelse går till den svenske världs
fotografen Mikael Jansson som i ett omfattande projekt porträtterar runt 
100 överlevare av Förintelsen.

”Alla rynkor är på plats, som de ska i min ålder”, säger Tauba Katzenstein när hon får se bilden som Mikael Jansson har tagit. 
 Foto: Jonas EkströmEr/tt

Bindefelds stipendium 
till unikt fotoprojekt

Walter Frankenstein medverkar i projektet. Foto: mikaEl Jansson Porträttet av Anna Grüner är ett som ställs ut. Foto: mikaEl Jansson

”Magnum” ska 
få en nyversion
tv. Älskade du tvserien 
”Magnum” på 1980ta
let? Grattis i så fall – det 
amerikanska tvbolaget 
CBS ska tillsammans 
med Universal göra en 
nyversion av den klas
siska serien, skriver 
 Variety.

Nya ”Magnum” be
skrivs som en uppdate
rad version av original
serien, där Tom Selleck 
spelade Vietnamnvete
ranen Thomas Mag
num som sadlat om till 
säkerhetsansvarig och 
självutnämn privat
detektiv på ett gods på 
Hawaii.

Till att börja med gör 
man ett pilotavsnitt, 
och faller det i god jord 
gör serien en reell co
meback i rutan med fle
ra avsnitt. Det är däre
mot inte känt om Sel
leck ska reprisera sin 
roll.

I Sverige har ”Mag
num” bland annat sänts 
i SVT och TV3.

Samtidigt passar CBS 
på att damma av en an
nan 80talsserie: ”Cag
ney and Lacey”, som 
också ska göras i en ny
version. (TT)

Portman tar 
över efter 
 Rooney Mara
Film. Natalie 
Portman är 
klar för kom
mande pop
stjärnedramat 
”Vox Lux”, skriver Va
riety. Hon ersätter där
med Rooney Mara, som 
hoppat av projektet, i 
huvudrollen i regissö
ren Brady Corbets kom
mande film. Sedan tidi
gare är även Jude Law 
klar för filmen.

”Vox Lux” berättar 
om en popstjärnas 
klättring uppåt på 
framgångsstegen och 
beskrivs även som en 
skildring av 2000talets 
populärkultur. Pop
stjärnan Sia är också 
knuten till projektet 
och kommer att göra 
filmens soundtrack 
med helt nyskrivna 
 låtar.

Portman vann en Os
car för sin roll i ”Black 
swan” 2011 och syntes 
senast förra året i ”Song 
to song”. (TT)


