Rímske hry 2014
Viem, že nič neviem
6. 9. 2014, 14:00 – 18:00

Kontakt: PhDr. Beáta Husová
Mobil: +421 917 61 77 80
e-mail: husova@bratislava.sk

Novinka: Virtuálne spoznávanie starovekého Ríma
25 8.2014, Múzeum mesta Bratislavy – V Antickej Gerulate v Rusovciach pripravujeme 16. ročník

podujatia Rímske hry 2014. Uskutoční sa 6. 9. 2014, v sobotu
pod názvom Rímske hry 2014 / Viem, že nič neviem.
Osvedčenú klasiku obohacujeme o novinky – virtuálne
poznávanie histórie pomocou interaktívnych zariadení. Veríme,
že návštevníci si vytvoria kvalitnejšiu predstavu, ako vyzeral svet
v dobe slávnej Rímskej ríše, ktorú pripravujeme s VIS GRAVIS
a OZ SCCG. Odborná garancia PhDr. Jaroslava Schmidtová,
dramaturgia PhDr. Beáta Husová.

Sokrates a jeho slávny výrok je mottom Rímskych hier 2014

Program v trvaní 14:00 – 18:00 je
rozmanitý. Okrem predstavenia
gladiátorov a rímskych légií, kde
budeme hovoriť o ich odkaze pre
21. storočie, sa zameriame na
technické vymoženosti, ktoré
poukazujú na invenčnosť
a rozvinuté myslenie človeka
v každej dobe.
Predstavíme dômyselné „zbrane“
využívané v rímskej armáde.
Hlavný program je naplánovaný na
16:00 a predstaví sa v ňom
Tovarišstvo starých bojových
umení a remesiel s vystúpením
gladiátorov.
Výdobytky vedy a techniky
antického sveta a 21. storočie je
ďalšou témou hier. Ponúkame
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spoznávanie staroveku – Ako sa virtuálne odkrývajú dejiny a Cestovanie v čase – taká
bola Gerulata.
V programe nebudú chýbať preklady latinských textov ani obľúbené počítanie podľa
rímskej školy či hra na archeológov a výtvarný ateliér. Návštevníci sa dozvedia ako
využívajú archeológovia v praxi Pytagorovu vetu a uistia sa, že v súčasnej škole sa
predsa len oplatí dávať pozor a učiť sa.
Programom bude tradične sprevádzať Patrícia Garajová, žena roka 2014 v kategórii
charita.
Už teraz si naplánujte výlet do Múzea Antickej Gerulaty v Rusovciach na začiatku
septembra, kde sa určite zabavíte, zažijete nepoznané a navyše môžete zdravo súťažiť.

2

