naravnih tonih, takšnih, kot so jih nekdaj nosili
Rimljani. Šivilje v društvih, ki šivajo rimske obleke, so
že prave mojstrice in za rimski kostum, ki ga udeleženci
lahko nosijo tudi več let, je treba odšteti od 20 evrov
naprej. Precej dražja je oprema za rimske vojake, ta
stane tudi do 1500 evrov, za Primusa celo 3000 evrov.
Teh kostumov Ptujčani ne izdelujejo sami, večino kupijo
v Nemčiji.

Dirka rimskih kvadrig
Pri nastajanju Rimskih iger Ptujčani niso lokalno
omejeni, svojo mrežo povezav širijo s partnerskimi
mesti, ki se prav tako lahko pohvalijo z rimsko zgodovi
no. Sodelujejo z mesti iz Avstrije, Italije, Nemčije,
Srbije, Makedonije … Lani so se iger udeležili »Rimljani«
iz partnerskega mesta Jajce v Bosni in Hercegovini, ki
ima prav tako mitrej in rimsko utrdbo. Letos bo partner
Rimskih iger najstarejše poljsko mesto Kališ. 31. avgu
sta bodo prvič uprizorili tudi dirko rimskih kvadrig,
vpreg s štirimi med seboj uigranimi konji, na kateri
bodo dirkali domačini, Poljaki in Italijani.
V sklopu Rimskega tabora se ljudje vživijo v svoje
vloge. Del tabora je namenjen tudi barbarom, ki so v
prejšnjih letih uprizorili »goreče« bitke z Rimljani. Želijo
si, da si tudi letošnji Rimski tabor ob prvem mitreju
ogleda čim več turistov. Veliko pozornosti posvečajo
otroškem taboru, kjer organizirajo skupine po 20 ali 25
otrok in priredijo delavnice malih Primusov in vestalk.
Za otroke sešijejo rimske obleke in mlada dekletca
postanejo prelestne vestalke. Na Rimskih igrah sodelu
jejo tudi osnovne šole s ptujskega področja, poleti ob
sobotah, ko fantje in dekleta vadijo za povorko, pa se

preoblečejo v stare Rimljane in hodijo po starem
mestnem jedru Ptuja in tudi to je del ptujske rimske
zgodbe.

Ptujski »stari Rimljani« tudi v Ljubljani in
Šempetru
Tudi druga slovenska starorimska mesta, denimo
Celeja in Emona, imajo lepo ohranjene rimske ostanke,
a prednost Ptuja je prav kostumiranje. Svoj navdih želijo
prenesti tudi v druga mesta. Pravijo, da ni dovolj, če si
kostum Rimljana nadenejo le trije ali štirje animatorji,
želijo si, da bi se v Rimljane prelevili domačini, s čimer
bi Ptuj postal turistično bolj prepoznaven. Klasinc je
celo predlagal, da bi na Ptuju določili nekaj prazničnih
koncev tedna, ko bi se več skupin meščanov sprehajalo
v rimskih preoblekah in bi tako Ptuj naredili še privlač
nejši za turiste in jih spomnili na svojo pomembno
rimsko preteklost.
Letos bodo Rimske igre v okviru sodelovanja s
Turizmom Ljubljana predstavili na praznovanju Ave
Emona, od 22. do 24. avgusta, na Kongresnem trgu in v
parku Zvezda. V Rimski nekropoli v Šempetru bodo 6.
septembra uprizorili enodnevno rimsko prireditev.
Ptujčani si želijo, da bi v naslednjih nekaj letih Slovenija
postala prepoznavna po svoji rimski zgodovini. Pokazati
želijo dejavnosti društev, ki soustvarjajo Rimske igre.
Dejavnosti jim ne primanjkuje in vsako društvo doda
delček v mozaik celotne zgodbe: z lončarstvom, mizar
stvom, izdelovanjem cestnih tlakovcev, oblek, nakita …,
njihove skupine pa se iz leta v leto bolj izpopolnjujejo v
svojih spretnostih.•
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