
фундуса Војног музеја у Београду: одли  кова њи -
 ма, ратним заставама јединица Народно  ослобо -
 дилачке војске Југославије, војним наоружањем
и опремом, дело  вима ратних униформи и одеће.

Додатак изложби представља део под нази -
 вом „Пропагандна уметност у деценијама после
рата”, који чине експонати из уметничке збирке
Дома Вој   ске Србије у Београду – тематски анга -
 жовани радо   ви уметника који су стварали по  сле
Другог светског рата, као што су Ђорђе Андре   је   -
вић Кун, Ангелина Гаталица, Душан Гаковић,
Нандор Глид, Стеван Ду кић, Ото Лого, Мира
Сандић, Сава Сандић, Милан Четник и Аранка
Мојак. 

Савремено европско друштво изграђено је
за  хваљујући победи антифашистичке коалиције
у Другом светском рату, чија се идеологија теме -
 љи  ла на веровању у прогрес који доносе наука,
обра  зовање, успостављање власти народа, бор ба
про    тив неједнакости људи и залагање за дру -
штво које радије гледа у будућност него у про -
шлост. Седамдесет и пет година после по  бе  де
над фаши   змом много тога је заборављено и за   -
по   чети су не  гативни процеси измене културе
сећања и пам        ћења. Човечанство се сећа само
оно  га што кроз комуникацију може да смести у
оквир ко лек   тив  ног памћења. Ова изложба, као
својеврсни облик комуникације, има такав кон -
 цепт – исто  ријским документима и фотогра  фи -
 јама допри но си култу ри сећања и памћења.
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Изложба је организована поводом седамдесет и пет
година од победе над фашизмом у Другом светском
рату, у Дому Војске Србије у Београду, од 15. октобра
до 15. новембра 2020. године.

ОРГАНИЗАЦИЈА И ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА
ИЗЛОЖБЕ

Историјски архив Пожаревац 

Војни архив

Војни музеј  

Медија центар „Одбрана”

време обележавања седамдесет и пет година од
победе над фашизмом и нацизмом у Другом
свет  ском рату група аутора из Историјског архи   -
ва По  жа   ревац, Војног архива, Војног музеја и
Медија цен тра „Одбрана”, под покровитељством
Мини стар  ства одбране Републике Србије и Града
Пожа  рев   ца, приредила је изложбу „Ратна слика
Србије у Другом светском рату, 1941–1945”, 
с намером да се учествовањем у обележавању
овог историјског до га  ђаја историчарима који се
боре против ревизије историје Другог светског
рата понуде докази који могу допринети зауста -
 вљању кривотворења чиње  ница, али и ода по -
што   вање доприносу савезничке Црвене армије
победи антихитлеровске коалиције.

Изложба је настала као резултат истражи   ва   -
ња архивске грађе као примарног историјског
изво   ра, првенствено у фондовима и збиркама
Исто   ријског архива Пожаревац, Војног архива и
Војног музеја. Архивска документа и фотогра -
 фије фактографски осликавају деловање југо сло -
 вен  ских партизана и борбе за ослобођење земље,
успо   стављање односа југословенске народно -
 осло    бодилачке војске и Црвене армије и њихову
заје  дни  чку улогу у ослобађању окупиране тери -
 торије Србије, али, с друге стране, осликавају и
окуп  а  ци ју земље, судбину избеглица и ратних
заро бље  ни  ка у немачким логорима, страдање
цивилног ста  новништва... Применом методо  ло -
 гије научне историографије ауторке су одабрале
и презен то   ва   ле 160 архивских фотографија и 80
докумената из 30 фондова и збирки који се чу   ва -
 ју у 13 култур  них институција из седам градова
Републике Срби   је. Употпуњена је предметима из
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