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COMUNICAT DE PRESĂ
NOAPTEA MUZEELOR 16 MAI 2015
Sub umbrela brandului deja cunoscut publicului amator de frumos şi
interesat de cunoaşterea trecutului, ”Noaptea muzeelor” din acest an se
desfăşoară şi la Muzeul Banatului Montan din Reşiţa în data de 16 mai 2015
începând cu ora 14. De această dată oferim un program mai larg, axat pe
două paliere: unul creativ şi recreativ prin ateliere de creaţie şi momente
artistice, organizate în colaborare cu cei mai buni prieteni ai muzeului, elevii,
şi un al doilea segment, reprezentat de expoziţii inedite, alături de cele deja
cunoscute.
PROGRAMUL EVENIMENTULUI:
14-17: Atelier de quilling -organizat în colaborare cu Şcoala Gimnazială nr. 7,
Reşiţa, prof. Ana Maria Vasilescu, înv. Gaita Georgeta, prof. Farcaş Ioana
16-18: Atelier de face-painting-organizat în colaborare cu Liceul de Arte
”Sabin Păuţa”, Reşiţa
17: Moment artistic de dans popular –formaţia ”Junii Datinei”, prof. coregraf
Ica Laţcu, Palatul Copiilor Reşiţa
17,30: Sceneta ”O familie europeană reunită”- în prezentarea elevilor
Colegiului Naţional „Mircea Eliade”, Reşiţa, coordonaţi de prof. Galben
Viorica, prof. Voin Simona şi dir. Fercea Ghiorghiţa.
Începând cu ora 17 expoziţiile vor fi deschise pentru vizitare, intrarea
fiind liberă. Astfel, prin intermediul unei ”maşini a timpului” vizitatorul se
poate transporta la sfârşitul secolului al XIX-lea graţie minunatelor costume
din Banatul de câmpie în cadrul expoziţiei Portul popular din judeţul Timiş.
Mesaje din străbuni. Apoi în Sibiul epocii medievale, cu scuturi şi halebarde în

turniruri imaginare prin expoziţia Arsenalul şi Camera de arme a Sibiului în
perioada medievală şi modernă, după care înapoi în anii dezvoltării industriale
a oraşului Reşiţa prin expoziţia Industrie şi istorie. Identităţi în Bantul Montan
în secolele XIX-XX şi în anii violenţi ai Marelui Război din anii 1914-1918.
O altă faţetă a lumii este ilustrată, prin ochii fotografului Eugen
Negrea, într-o expoziţie inedită, EU şi Croaţia.
De asemenea, îi vom avea alături pe membrii Asociaţiei Cogito care vor
prezenta propria colecţie de aparate fotografice, precum şi pe artizanii de
machete Laurenţiu Radu şi Remus Rîjniţă.
Trecutul şi prezentul se concurează aşadar în cadrul evenimentului
”Noaptea Muzeelor” şi nu poate fi ratat!
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