


ABOUT 

Our project is a set of hologram pictures presenting different aspects of 

Jewish life in Warsaw. We combined two pictures into one so the viewer can 

see the picture from different perspectives. Our goal was to emphasize that 

everyone can have different perspectives on similar topics and everyone 

can choose the perspective that she/he wants. However, it does not mean 

that the viewer has to choose, it means that she/he can perceive the same 

thing in different ways and use different perspectives. 

 



Nasz projekt to zestaw zdjęć prezentujących różne aspekty życia żydowskiego w 

Warszawie. Zdjęcia są zestawione w parach i wykonane w technice hologramowej. 

Dzięki temu widz może oglądać je z różnych perspektyw. Chcieliśmy podkreślić, że 

każdy może przyjmować inną perspektywę na podobne sprawy. Nie znaczy to, że widz 

powinien wybierać tylko jedną stronę zdjęcia, a więc tylko jedną perspektywę. 

Oznacza to tylko, że każdy może postrzegać te same rzeczy w inny sposób. 
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Our first pair of pictures is a star of David badge that 

Jews were forced to wear during the Second World War 

and symbolize the humiliation and isolation from the entire 

society. The other picture is a Daffodil that symbolize the 

Warsaw ghetto uprising and aroused a feeling of hope and 

resistance. 

Pierwsza para to symbol żółtej gwiazdy Dawida, który 

Żydzi byli zmuszeni nosić podczas II wojny światowej. 

Gwiazda zestawiona jest ze współczesnym symbolem 

powstania w getcie warszawskim – żonkilem. Z jednej 

strony widzimy upokorzenie i stygmatyzację grupy 

społecznej, a z drugiej nadzieję. 

 



The second pair of pictures is the 

Israeli dessert which reminds the 

museum indoor that is shown on the 

other picture.  

Drugi zestaw przedstawia z jednej 

strony izraelską pustynię, z drugiej 

wnętrze muzeum, które w założeniu 

ma ją przypominać. 

 



The third pair is combined from the 

same picture of a ghetto street in Warsaw. 

One side is dark and dimness and the 

other side is colorful. The viewer can 

relate and choose to look on the street 

either way. 

Trzecie zestawienie to jedno zdjęcie 

rogu ulic Długiej i Nalewki w dwóch 

wersjach – mrocznej i kolorowej. Widz 

może wybrać, którą perspektywę chce 

przyjąć. 

 



The fourth pair consists of patterns. One 

pattern is made of the star of David in white, red 

and blue colors, which are colors of Polish and Israeli 

flags. On the other side there is square combination 

of the Museum of the History of Polish Jews’ logo. 

Czwarta para zawiera dwa wzory. Jeden z nich 

to gwiazdy Dawida w białych, czerwonych i 

niebieskich barwach, które mają przywodzić na myśl 

flagi polską i izraelską. Po drugiej stronie możemy 

ujrzeć kombinację zawierającą logo Muzeum Historii 

Żydów Polskich. 
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