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Pocta Majstrovi
Pavlovi
Mesto Levoča si od začiatku tohto roka pripomína významný historický míľnik,
500. výročie dokončenia životného diela Majstra Pavla, oltár v kostole sv. Jakuba.
Toto jedinečné svetové dielo inšpirovalo mnohých umelcov, ktorí svojou tvorbou
skladajú poctu jeho práci. Odkaz Majstra Pavla z Levoče oslovil i tvorcu známok
Františka Horniaka, ktorý na počesť spomínaného výročia slávnostne uviedol
vlastnú poštovú známku – Umenie: Oltár sv. Jakuba v Levoči.
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Rok 2017 je v meste Levoča skutočne
oslavný. K oslavám významného jubilea sa pridalo i slávnostné uvedenie
poštovej známky tvorcu Františka Horniaka, ktoré sa konalo v závere októbra,
26.10.2017 priamo v Bazilike sv. Jakuba
v Levoči. Zúčastnili sa ho významní cirkevní predstavitelia, zástupcovia mesta Levoča, mnohí nadšenci známkovej
tvorby a zberatelia. Novej poštovej
známke požehnal i dekan, farár a rektor
levočských bazilík Mons. František Dlugoš. „Tvorca poštovej známky splnil svoj
ušlachtilý cieľ vzdať poctu Majstrovi
Pavlovi. Originálne stvárnenie v podobe poštovej známky si zaslúži uznanie
a ľudský obdiv. Poštová známka majstra Františka Horniaka dôstojne pripomína dávnu slávu oltára, preto jej autorovi vyslovujem úprimné – Pán Boh
zaplať“, vo svojom príhovore vyjadril
poďakovanie Mons. František Dlugoš
a poštovej známke požehnal. Na známke venovanej fenomenálnemu dielu
Majstra Pavla pracoval jej tvorca viac
ako pol roka. Primátor mesta Levoča Milan Majerský vidí výnimočnosť
známky najmä v jej poslaní. „Dielo je
zminiaturizované, ale o to vzácnejšie,
lebo takou formou môže putovať po
celom svete. Sv. Jakub, patrón všetkých
pútnikov. Nech i známka vytvorená na
počesť jeho životného diela je pútnikom, ktorý bude po svete nosiť jeho
posolstvo,“ dodal primátor Levoče Milan Majerský.
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notou jeho ryteckého prepisu výtvarných návrhov na poštové známky.
Práca Františka Horniaka bola vystavovaná vo viacerých mestách doma
i v zahraničí. V uplynulom roku 2016 pri
príležitosti jeho významného životného
jubilea bola verejnosti prístupná výstava 60 najlepších rytín napríklad v Prahe
i v Bratislave. Verejnosti známa je i publikácia Františka Horniaka Svet známok.
Knižná publikácia získala Cenu Ministerstva kultúry SR za celkovú výtvarnú
a technickú kvalitu a v zahraničí Cenu
Brasiliana, či ďalšiu cenu v Londýne.
V roku 2007 získal František Horniak
pohár za prvé miesto o najkrajšiu poštovú známku sveta. Získal tiež diplom
a umeleckú cenu za prvé miesto
v súťaži Najkrajšia zahraničná poštová
známka sveta v Pekingu v rokoch 2007
a 2008.
Známka Umenie: Oltár sv. Jakuba v Levoči v kruhoch zberateľov zarezonovala
a po skončení slávnostného programu
bola zberateľom dostupná k zakúpeniu, navyše s podpisom jej tvorcu.
Po slávnostnom uvedení známky
a jej požehnaní pokračoval program
otvorením výstavy Skvosty východu
v známkovej tvorbe Františka Horniaka. Hostia sa spoločne presunuli do
Galérie mesta Levoča, kde bude výstava známok pre verejnosť prístupná do
10. novembra 2017.

František Horniak – autor poštovej
známky.
František Horniak sa narodil v roku
1956 v Žikave pri Zlatých Moravciach.
Študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Kremnici zameranej
na spracovanie kovov. Pod vedením
maliarky Terézie Brezányovej absolvoval odbor plošného a plastického rytia
kovov. V roku 1981 začal pracovať ako
rytec poštových pečiatok Technickej
ústredne spojov v Bratislave, od roku
1982 sa venuje aj tvorbe príležitostných poštových pečiatok. Tesne pred
rozdelením ČSFR v roku 1991 začal
participovať na tvorbe poštových známok vďaka priateľstvu so zakladateľom
slovenskej ryteckej školy poštových
cenín Martinom Činovským, ktorý ho
zasvätil do tvorby rytín poštových známok. František Horniak je vynikajúci
slovenský rytec poštových známok.
Jeho tvorba je charakteristická jeho
vysoko profesionálnym prístupom
k známkovej rytine a umeleckou hod-
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