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LABIRINT PRIN TIMP. 

UN ALT FEL DE EVENIMENT DE RECONSTITUIRE ISTORICĂ 

 

 

VIRTVS ANTIQVA, asociaţie de reenactment din Cluj-Napoca înființată în 2010, 

organizează în 21 și 22 octombrie, de la 12 la 18, un eveniment inedit de reconstituire 

istorica antică la Camp Virtus, la intrare în satul Sălicea. Publicul este invitat să 

descopere istoria plimbându-se printr-un labirint de peste un hectar „locuit” de 

gladiatori, soldați romani, daci, celți, parfumieri, preoți romani și alte personaje 

desprinse din Antichitate. În fiecare zonă a labirintului au loc activități pe toată durata 

sfârșitului de săptămână: tir cu arcul, lupte de gladiatori, antrenamente militare 

romane, gătit și degustări de rețete antice, țesut la războiul vertical, ardere de ceramică 

dacică la groapă, realizare de parfumuri romane, jocuri antice, ceremonii religioase, 

activități multi-senzoriale de recunoscut specimene naturale în grădina romană, colțul 

arheologului etc. Intrarea este liberă! 

 

Conceptul evenimentului este unul inedit, dorind să completeze manifestările de tip festival, bazate pe 

spectacol, cu o atmosferă imersivă, co-participativă, care să faciliteze senzația de întoarcere în trecut și 

să ușureze astfel aprofundarea informațiilor și cultivarea interesului față de patrimoniul cultural. Ideea 

de labirint în sine este una antică, cel mai cunoscut fiind labirintul construit conform legendelor 

grecești de către Dedal pentru a încătușa minotaurul. 

 

Evenimentul este punctul culminant al proiectului cultural „Labirint prin timp” implementat de către 

asociația Virtvs Antiqva, alături de voluntari, în acest an, la Camp Virtus. Proiectul este co-finanțat de 

către Administrația Fondului Cultural Național și susținut de alte asociați clujene (Asociatia Parinte 

Infloresti, Asociatia Socio-Culturala apARTe, Asociatia Modus Vivendi) și de parteneri din presă 

(Ziarul Faclia, Cluj.info, OrasulCluj.ro). 

 

În cadrul proiectului, adresat în primul rând familiilor și dorind să încurajeze educația istorică și 

petrecerea timpului împreună în natură, au fost organizate mai multe întâlniri de arheologie 

experimentală și reconstituire istorică. Acestea au vizat modelarea de ceramică dacică, realizarea unui 

altar roman, a unui cuptor de ars pâine, a unui război de țesut vertical tipic Antichității, prepararea de 

diverse rețete dacice și romane, amenajarea unei grădini romane, croirea și coaserea de mână a unor 

costume celtice etc. Evenimentul din 21-22 octombrie va include momente de premiere a voluntarilor 

și foc de tabără. 

 

Mai multe detalii pe site: 

http://campvirtus.ro/labirint-prin-timp/  

 

Persoana de contact: 

Dr. Ana Maria Gruia, 0741114389, anagruia@virtusantiqua.ro 
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