Pošta vydáva známku a otvára výstavu Pocta
obetiam holokaustu
TASR, včera 21:00
Jej motívom je detail prúžkovaného odevu so žltou hviezdou a štítkom
s dátumom 25. 3. 1942, ktorý pripomína deň prvého transportu žien
židovského pôvodu zo Slovenska.

Ilustračné foto
Banská Bystrica 22. marca (TASR) – Slovenská pošta (SP) si
pripomína pamiatku obetí holokaustu a pri príležitosti 75. výročia od
prvých deportácií Židov zo Slovenska do koncentračných táborov
otvára v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici výstavu pod názvom
Pocta obetiam holokaustu a súčasne vydáva i poštovú známku s
rovnakým názvom. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa pošty
Martina Macková s tým, že vernisáž spojená s inauguráciou známky sa
uskutoční 24. marca o 15.00 h v priestoroch banskobystrického sídla
SP na Partizánskej ulici. Počas nej bude pre návštevníkov otvorená
priehradka, v ktorej si záujemcovia budú môcť opečiatkovať listy
príležitostnou poštovou pečiatkou.

"Výstavou a vydaním poštovej známky si Slovenská pošta a Poštové
múzeum pripomínajú tragické udalosti druhej svetovej vojny a uctia si
pamiatku jej obetí. Záštitu nad výstavou, ktorá predstaví študentské
návrhy uvedenej poštovej známky, prevzal veľvyslanec Štátu Izrael na
Slovensku Zvi Aviner Vapni. Výstava poukazuje na prvé deportácie
Židov zo Slovenska do koncentračných táborov, ktoré sa začali 25.
marca 1942. Spoluorganizátorom je Škola úžitkového výtvarníctva
Josefa Vydru v Bratislave. Do projektu sa zapojili študenti 3. ročníka
grafiky, ktorých práce prezentujú pohľady na tému holokaustu
zhmotnené do skíc a grafík vyhotovených formou leptu," priblížila
Macková.
"Mladí ľudia dali umeleckým spôsobom najavo, že nie sú ľahostajní k
hrozivým udalostiam nedávnej minulosti a nie je im cudzia úcta k
ľudskému životu. Verím, že obsah výstavy a sugestívne stvárnenie tejto
témy na poštovej známke sa stanú mementom, aby sme ani v súčasnosti
nezabúdali na tragické následky rasovej a etnickej
nenávisti," zdôraznil generálny riaditeľ SP Róbert Gálik. Vybrané
grafiky doplnené o typografiu boli podkladom pre zhotovenie
filatelistických produktov, ktoré pošta uvedie do obehu pri otvorení
výstavy.
Poštovú známku Pocta obetiam holokaustu v nominálnej hodnote 0,85
eura technikou ofsetu vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha. Jej
motívom je detail prúžkovaného odevu so žltou hviezdou a štítkom s
dátumom 25. 3. 1942, ktorý pripomína deň prvého transportu žien
židovského pôvodu zo Slovenska. Autorkou výtvarného návrhu je
študentka Karin Uváčková.
Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s
pečiatkou FDC s dátumom 24. 3. 2017 a domicilom mesta Poprad.
Motívom prítlače FDC obálky je kufor s motívom židovskej hviezdy z
Múzea Auschwitz-Birkenau a motívom FDC pečiatky ostnatý drôt.
Autorom rytiny je akademický maliar Rudolf Cigánik.
Výstava v priestoroch Poštového múzea v Banskej Bystrici potrvá do
16. novembra.

