Výstava o 2. světové válce

Dne 20. 5. 2020 byla zahájena výstava na téma „2. světová válka“. Tato výstava byla vytvořena k příležitosti 75.
výročí konce války. Navštívit jí můžete v Galerii Šatlava, která se nachází v přízemí Městského úřadu Dubá.
První část výstava tvoří informace a předměty vztahující se k průběhu války. Zaměřili jsme se převážně na oblast Čech
i samotné Dubé a jejího okolí. Návštěvníci si mohou prohlédnout různé články, písemné informace a výpovědi z této
doby, dále vojenské knížky, vkladní knížky atd. K vidění jsou také např. vojenské helmy, bodné i střelné zbraně –
např.: Československý bodák, puška Mauser model 98, výbava pozemních vojsk – ešus, příbor, polní láhev, vojenský
batoh (tele) atd., vojenské a sportovní odznaky, také vole bní odznak Hitlera, prsteny, mince a bankovky, torzo
kódovacího stroje ENIGMA a mnoho dalšího.
V první base je instalován projektor a pro dokreslení atmosféry zde pouštíme tři krátké filmy z prostředí
koncentračního tábora. Celá místnost má navozovat dojem koncentračního tábora. Jsou zde k nahlédnutí fotografie
a články týkající se dozorců i slavných osobností, které byly zavřeny do koncentračního tábora. Na chodbě naleznete
fotky z koncentračního tábora Terezín, které nám poskytl pan Lukáš Lev, který dělá průvodce právě v Terezíně.
Samozřejmě mu velice děkujeme za pomoc a odborné konzultace.
Ve druhé base se věnujeme poválečnému období, zabavení majetku a odsunu Němců z naší oblasti. Přečíst si tu
můžete i jmenný seznam odsunutých Němců z Dubé a okolí.
Při instalaci výstavy jsme se snažili zapůsobit na její návštěvníky nejen vizuálně, ale také emočně, protože právě
emoce, ať už strach, úzkost, nenávist nebo naopak dobrosrdečnost a ochota obětovat se pro pomoc druhým jsou
s tímto největším válečným konfliktem v naší historii úzce spjaty. Na výstavu jste všichni srdečně zváni. Přijďte se
podívat, stoupnout si před zrcadlo a představit si, jak neuvěřitelně těžké muselo být, přestat být sám sebou a stát se
„jen pouhým číslem“.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kdo nám do výstavy přispěli předměty ze svých sbírek i všem, kdo pomáhali
při její přípravě a instalaci. Děkuji.
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