MAGYAR BÉLYEGEK • 33/2021 tájékoztató
MESEHŐSÖK III.: KUKORI ÉS KOTKODA

A Magyar Posta Mesehősök témakörben ezúttal – Bálint Ágnes író valamint Mata János grafikusművész és rendező alkotása – a Kukori és
Kotkoda című rajzfilm hőseivel bocsát ki sorszámozott alkalmi bélyegblokkot. A bélyegblokk Weisenburger István grafikusművész tervei szerint az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-ben készült 50.000 példányban. Az
újdonság 2021. szeptember 2-án kerül forgalomba. Megvásárolható a
Filapostán, a filatéliai szakszolgálatokon, a kijelölt postahelyeken és a
www.posta.hu-n.
A Kukori és Kotkoda az első olyan mesesorozat, amely a Magyar Televízió
megrendelésére készült. A rajzfilmsorozatból 1970 és 1972 között két széria,
összesen 26 epizód készült. Forgatókönyvét írta Bálint Ágnes, tervezte és
rendezte Mata János. A rajzfilmsorozat alapötletét Bálint Ágnes egyik kolléganője adta, aki gyakran panaszkodott arra, hogy férje nem hajlandó semmilyen házimunka elvégzésére. Így született meg Kukori, aki lustaságával minden epizódban felbosszantja Kotkodát.
1970-ben a televízió még fekete-fehér volt, ám a rajzfilmsorozatot színesben
készítették, mivel azt tervezték, hogy moziban is vetítik majd. Ezért a Kukori
és Kotkoda esetében hideg színskálával dolgoztak, hogy megfelelő szürke
árnyalatokat kapjanak. Mata János a figurákat tojásformákból rakta össze,
hogy a gyerekek is könnyen meg tudják őket rajzolni, így a tyúkok teste, feje
és csőre is tojás formájú.
Az alkalmi bélyegblokk három címletén a főszereplőket láthatjuk: a bal oldali
bélyegen Hápogi a kacsa, a középső bélyegen Kotkoda, míg a jobboldali bélyegen Kukori szerepel. A blokk keretrajzán a baromfiudvar adja a környezetet és további szereplők is megjelennek a színen: Pulyka és Pulykáné, Kopasznyakú és Szöcske. Az alkalmi borítékon a rajzfilm közismert főcíme látható, a bélyegzőben pedig a két főszereplő Kukori és Kotkoda található.
A bélyegblokk különlegessége a rajta elhelyezett QR-kód, amelyet beolvasva
a sorozat eddig megjelent bélyegeire, a bemutatott mesékre, alkotóikra vonatkozó információk érhetők el.

Megrendelési kód:
2021290030011 (blokk)
2021290060012 (FDC)
Megjelenés:
2021. szeptember 2.
Össznévérték: 3 x 200 Ft
(A 200 Ft megjelenéskor
Belföldi elsőbbségi levél 50
g-ig, levelezőlap, képes
levelezőlap tarifaként használható.)
Nyomdai eljárás:
4 szín ofszet
Példányszám: 50.000 db
A blokk vágási mérete:
160 x 96 mm
A blokkon belüli bélyegképek perforációs mérete:
30 x 40 mm
Papírfajta: Fehér, famentes
felületkezelt enyvezett bélyegpapír, optikai fehérítővel
Gyártó: ANY Biztonsági
Nyomda Nyrt.
Forrás: © MTVA / Bálint
Ágnes / Mata János
Tervezőművész:
Weisenburger István
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