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Czym są ARTEfakty?



Wydarzenia

W ciągu trzech dni festiwalu, poprzez realizację ponad stu 

wydarzeń, łącząc aktywności popularnonaukowe, artystyczne 

i animacyjne, ARTEfakty wielowymiarowo przybliżą fenomen, 

który czekał na swoją wielką chwilę 2000 lat. 

WW całym mieście - w parkach, na skwerach, w instytucjach 

kultury, kawiarniach i na osiedlach spotkać będzie można 

rekonstruktorów życia i technologii starożytnych, twórców 

teatralnych, naukowców, artystów oraz animatorów. 

ZorganizowaneZorganizowane zostaną obozowiska historyczne, 

międzynarodowe piecowisko, punkty popularyzacji historii, 

cykle prelekcji oraz wykładów, wydarzenia teatralne, warsztaty, 

zajęcia dla młodzieży  i wiele innych.



Ramy Festiwalu

W dobie wielkich pytań o tożsamość kultury europejskiej, 

uczestnikom imprezy przedstawiona zostanie kluczowa rola jaką 

odgrywała i nadal odgrywa tradycja antyczna w kształtowaniu 

się europejskiej wspólnoty kulturowej.

Festiwal składa się z ośmiu bloków  tematycznych:

I    ARTE - Sztuka w Antyku, Antyk w sztuce,

II    ANTYK a popkultura,

III III   OGNIOtrwali - międzynarodowe forum hutniczo-kowalskie,

IV   NaukOVO - Popularyzacja wiedzy akademickiej,

V   reKONSTRUKCJA historyczna,

VI   Strefa MALUCHA,

VII  Animacje - MIASTOakcje,

VIII Studium ARTEfaktu.
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I
ARTE - Sztuka w Antyku, Antyk w sztuce



II
ANTYK a popkultura

Blok ma za zadanie przybliżyć współczesną recepcję świata 

starożytnego w popkulturze. Komiksy, filmy, gry komputerowe 

grafiki, zabawki - to właśnie z nich w większości dzieci 

i młodzież czerpią wiedzę o Antyku. Pragniemy zaprezentować 

najpopularniejsze nurty, wskazując jednocześnie na oryginalne 

źródła inspiracji twórców, oddzielając prawdę historyczną 

odod twórczej kreacji (zwracając jednak uwagę na cenne, 

kreatywne inicjatywy twórcze).



III
OGNIOtrwali - międzynarodowe 
forum hutniczo-kowalskie
 Odwołując się do starożytnej spuścizny Pruszkowa, 

zorganizowane zostanie międzynarodowe spotkanie badaczy, 

naukowców oraz rekonstrukotorów procesu wytopu żelaza 

metodami pradziejowymi i historycznymi. Spotkanie będzie 

bezprecedensowym wydarzeniem w Polsce oraz jednym z 

nielicznych tego typu w Europie, podczas którego swoje 

doświadczenia i wiedzę zaprezentują specjaliści z Danii, 

Norwegii, USA, Kanady oraz Polski Norwegii, USA, Kanady oraz Polski 

(ośrodki: mazowiecki, świętokrzyski i śląski).

 

 W przestrzeni miejskiego parku powstanie otwarte forum 

eksperymentalne, w którym pracować będą zaproszeni goście, zaś 

odwiedzający będą mogli czerpać wiedzę z niepowtarzalnego, 

ogromnego dorobku. Obok hutników pracować będą 

utalentowani kowale, specjalizujący się w rzeźbach 

współczesnych, instalacjach oraz rekonstrukcjach 

archeologicznych.



VI 
Strefa MALUCHA
W tej specjalnie przygotowanej strefie najmłodsi zwiedzający 

znajdą szereg aktywności które pozwolą im na przyjemne, 

twórcze i radosne spedzenie czasu. 

DziękiDzięki animatorom będą mogli wziąć udział w animacjach, 

zajęciach plastycznych, grach sprawnościowych i zabawach 

tych współczesnych i tych zaczerpniętych z przeszłości. 

Dzieciom zapewnione zostaną komfortowe, bezpieczne warunki, 

w których  nie narażone na duży przepływ gości, będą mogły 

kreatywnie spędzić czas.



IV
NaukOVO - Popularyzacja wiedzy 
akademickiej
Festiwal ARTEfakty jest unikalną okazją do prezentacji 

najnowszego stanu badań nad historią i kulturą antyczną 

w wykonaniu naukowców skupionych w ośrodkach 

akademickich.

WW ramach bloku zaplanowano cykl pięciu półgodzinnych 

prelekcji (5 dziennie), które odbędą się w specjalnie 

zaaranżowanej przestrzeni w Parku Potulickich, znajdującej się 

w sąsiedztwie obozowisk rekonstruktorów.

Blok dopełni Akademia Platońska dla najmłodszych - spotkania 

z filozofem, który przybliży dzieciom zagadnienia   znane 

starożytnym myślicielom.



V
reKONSTRUKCJA historyczna
Na potrzeby reKONSTRUKCJI Park Potulickich zostanie 

podzielona na obozowiska historyczne: Rzymski obóz militarny, 

obóz Germanów, obóz Celtów, obóz Greków, obóz 

rzemieślniczo-edukacyjny. Poszczególne stanowiska zostaną 

zaaranżowane w taki sposób by możliwie jak najbardziej 

realistycznie przedstawić zagadnienia zaprezentowane 

przez najlepsze polskie grupy rekonstrukcyjne.

BezpośrednieBezpośrednie sąsiedztwo ze Strefą MALUCHA oraz blokiem 

NaukOVO, pozwoli na realizowanie szeregu działań 

interdyscyplinarnych oraz rozlokowanie blisko siebie 

elementów skierowanych do różnych grup odbiorców 

co umożliwi aktywne, dopasowane do indywidualnych 

preferencji, spędzenie czasu całym rodzinom. 

WśródWśród stanowisk edukacyjno-warsztatowych, znajdą się między 

innymi: kuchnia rzymska, lampki oliwne, kaletnictwo, gry, 

sztuka antyczna, kosmetyka antyczna, ubiór i fryzury, muzyka, 

antyczna szkoła, mozaiki, sport antyczny, tkactwo, gladiatorzy, 

rogownik, ceramika, barbarzyńcy, targ niewolników, 

magia antyczna, legioniści rzymscy.



VIII
Studium ARTEfaktu
Blok przewiduje umieszczenie wybranych zabytków bądź ich 

wiernych kopii, w różnych miejscach Pruszkowa. W specjalnie 

zaaranżowanych przestrzeniach znajdą się elementy drobnej 

architektury ekspozycyjnej, uzupełnionej o opisy wyjaśniające 

kontekst danego artefaktu. 

 

CzęściCzęści z prezentowanych zabytków towarzyszyć będą działania 

animacyjne. Dzięki tym prostym przekazom, zwrócona  zostanie 

uwaga na fakt, iż to właśnie  pozostałości kultury materialnej, 

czasem niepozorne na pierwszy rzut oka, stanowią źródło 

poznania przeszłości, w tym najstarszych dziejów dzisiejszego 

Pruszkowa.

VII
Animacje - miastoAKCJE

To rozproszony przestrzennie blok, który aktywnie wniknie w 

tkankę miejską. Wśród licznych animacji i działań 

organizowanych przez współorganizoatorów zadnia, 

instytucje kulturalno-oświatowe oraz organizacje 

pozarządowe, znajdzie się między innymi "Śniadanie w Parku" 

oraz twórcze warsztaty.



Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


