Výstava fenomén IGRÁČEK se opět představí na Slovensku
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Kysúcké muzeum v Čadci hostí od dubna do 31. srpna letošního roku výstavu Fenomén
IGRÁČEK. Čadca je po Bratislavě a Košicích třetím místem, kde se původní československá
hračka na Slovensku představuje. Legendární IGRÁČCI z dílny Miroslava Svobody zde
vystupují v podobě Jaroslava Klemeše a Jána Ch. Korce. Celá expozice ukazuje návštěvníkovi
zrod a vývoj populární figurky IGRÁČEK, jeho současnost, historii i výrobu.

Výstava je pořádaná ve spolupráci s českou firmou EFKO - karton, s.r.o., která
IGRÁČKA vyrábí a Technickým muzeem v Brně, kde výstava započala svoji cestu již v
roce 2011.

„Výstava Fenomén IGRÁČEK doputovala na Slovensku již na třetí místo. Po úspěších v
Bratislavě a Košicích v STM se přestěhovala do Kysuckého múzea v Čadci. Budu rád, že
i zde bude mít IGRÁČEK úspěch. IGRÁČEK je na světě již 42 let a ukáže se i dětem, které
ho možno neznají. Doufám, že je nadchne a zaujme tak, jak zaujal generaci jejich rodičů,“
uvádí
Zdeněk Rauš
, kurátor výstavy
Fenomén IGRÁČEK.
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„Výstava IGRAČEK mě oslovila už i proto, že v Kysuckem muzeu v Čadci připravuji
výstavy i pro generaci nejmladších návštěvníků. Velmi vhodným obdobím pro dětský
program je právě závěr školního roku a období prázdnin, kdy děti, rodiče a prarodiče
mohou vhodně vyplnit volný čas i návštěvou muzea. Do Kysuce zavítá v prázdninovém
období mnoho zahraničních turistů, rekreantů, rodin s dětmi. Dle našich zkušeností je
nejlepší volbou pro přípravu výstavy na toto dovolenkové období právě výstava
zaměřená na všechny věkové kategorie, a nejvíc na děti,“ uvádí Darina Hnidková,
manažerka kultury Kysuckého múzea v Čadci.
„Za uplynulé období mi nedá nezmínit i výstavu MERKUR, která měla u nás v Kysuckém
múzeu v Čadci v roce 2010 premiéru na Slovensku. V roku 2017 návštěvníky okouzlila
výstava stavebnice LEGO. Věříme, že i FENÓMEN IGRÁČEK bude mít na Kysucích velký
ohlas a udělá radost malým i velkým,“
dodává
Darina Hnidková.

Kysúcké muzeum v Čadci je specializované regionální kulturní zařízení se zaměřením na
cílevědomé shromažďování, ochranu, vědecké a odborné zpracovávání a zpřístupňování
hmotných dokladů se zaměřením na muzejní dokumentaci vývoje přírody a společnosti, vědy a
techniky, kultury a umění na území Kysuc, od prvních stop osídlení až po současnost. Jedná se
o organizaci v působnosti Žilinského samosprávného kraje, která má ve své správě expozice Skanzen Vychylovka, stálou národopisnou expozici v přírodě v Novej Bystrici - Vychylovke,
Historickou lesní úvraťovou železnici, muzejní železnici v Novej Bystrici - Vychylovke, Kaštieľ
Radoľa, jeden z nejstarších historických objektů na Kysucích, představující renesanční typ
zeměpanského sídla a Vlastivědné muzeum v Krásné nad Kysucou.
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