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COMUNICAT DE PRESĂ
ÎNAPOI ÎN TIMPUL JUCĂRIILOR

Pe cei mici dar și pe cei mari, Muzeul Banatului Montan în colaborare cu Asociația
Muzeul Jucăriilor din București îi invită la vernisajul expoziției TIMPUL JUCĂRIILOR.
MUZEUL JUCĂRIILOR LA REȘIȚA care va avea loc miercuri, 28 martie 2018 la ora
1200, în sala de expoziții temporare. În paralel, pe toată durata expoziției se va derula o
campanie umanitară de strângere de jucării sub egida Crucii Roșii, filiala Caraș-Severin, în
cadrul căreia vizitatorii sunt invitați să doneze o jucărie care va stârni zâmbetul altui copil.
Toţi copiii se joacă, dar puţini se întreabă: Oare când or fi apărut jucăriile? Întotdeauna
jucăriile au fost la fel? Cu ce s-au jucat părinții și bunicii ? Copiii nu se prea gândesc la aceste
lucruri. Vă propunem o excursie în lumea minunată a jucăriilor. La Londra, Paris, Istambul,
Bruxelles, Nurenberg și în multe alte orașe din lume există muzee ale jucăriilor înființate cu
mult timp în urmă, unde sunt prezentate celor mici și nu numai, jucăriile pe care le aveau
copiii altor vremuri: o păpușică improvizată, o pușcă de lemn, un arc cu săgeți, un căluț de
lemn.
ASOCIAŢIA MUZEUL JUCĂRIILOR a fost creată la iniţiativa unui grup de
entuziaşti iubitori şi păstrători, încă din anii '60, ai propriilor jucării care, pe parcursul a patru
decenii au strâns şi au colecţionat nenumărate jucării aparţinând diferitelor generaţii. O
mulțime de jucării (peste 12.000) au fost adunate pentru un muzeu de Asociația Muzeul
Jucăriilor. Jucăriile au fost fabricate în România şi în alte ţări între anii 1900-1980. În cea mai
mare parte jucăriile au fost achiziţionate din România în ultimii 40 de ani şi probabil vor trezi
amintiri plăcute în rândul părinţilor.
Fiecare jucărie are o poveste a ei, fiecare jucărie a fost martora unei emoţii, a unei

lacrimi sau a unui vis împlinit. Unele jucării s-au ascuns în sacul lui Moş Crăciun sau al lui
Moş Gerilă, altele au stat cuminţi în cizmuliţele cremuite din holul casei. Unele au fost
cumpărate cu ultimul bănuţ scuturat din portofel, altele au stat radioase in vitrinele
magazinelor de lux sau pe tarabele reci ale pieţelor, unele au ascultat, poate, muzica veselă
din bâlciuri, dar toate, absolut toate jucăriile noastre au fost martorele unui zâmbet.
În aparenţă colecţionarii sunt doar nişte copii mai mari care n-au renunţat la jucăriile
lor, jucării pentru care sunt în stare să lase la o parte chiar şi o viaţă pe care majoritatea din
noi o socoteşte a fi normală. Iar dacă un colecţionar îşi transformă pasiunea în profesie, atunci
cu siguranţă el este un profesionist.
Şi cum oare ar arăta viaţa noastră fără nici un hobby? Credem ca destul de monotonă.
Unde ar fi nerăbdarea cu care aşteptam încheierea unei zile obositoare de muncă pentru a
ajunge acasă şi a ne dedica puţin timp “micului nostru univers de copil”.
Nerăbdarea aceasta se poate datora unui trenuleţ electric, unei păpuşi, unei machete
auto. Daca vă recunoaşteţi în această descriere, veniţi alături de noi să redescoperim minunata
lume a jucăriilor.
Asociația Muzeul jucăriilor a expus în toate marile orașe din țară precum și la Muzeul
Național de Istorie a României. La Muzeul Banatului Montan expoziția poate fi vizitată până la
sfârșitul lunii mai.
NU NE OPRIM DIN JOACĂ ATUNCI CÂND ÎMBĂTRÂNIM, CI ÎMBĂTRÂNIM CÂND
ÎNCETĂM SA NE MAI JUCĂM. (G.B. SHOW)
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