
Галерея «Лабіринт» запрошує до участі в акції «Літо в місті», під час якої будуть організовані
пізнавальні майстер-класи для сімей та організованих груп.

Назва заходу: 
Сенсорна пам’ять | сімейні майстер-класи для дітей віком 3–6 років | PL + UA

Опис: 
Запрошуємо  відвідати  кольоровий  світ  сенсорних відчуттів! Під  час  майстер-класів  ми
тренуватимемо тактильну пам’ять, розвиватимемо пізнавальні здібності й передовсім будемо
при цьому чудово розважатися. Учасники й учасниці майстер-класів створять власні ігри на
запам’ятовування  у  небанальних  версіях.  Джерелом  натхнення  будуть  тактильні  адаптації
робіт із виставки «Доступна колекція, том 3». 

Термін / Тривалість / Дата і година події:
25.06.2022 (субота), 13:00–14:00 / Заняття триває близько 60 хв.

Вартість: 
Квиток: 4 зл./дитина; для опікунів/опікунок дітей, які беруть участь у заняттях, а також людей із
інвалідністю та біженців квитки безкоштовні. 

Примітки: 
Кількість  місць  на  майстер-класи  обмежена.  Попередня  реєстрація  здійснюється  за
допомогою електронного формуляра, доступного на сайті www.labirynt.com. Діти беруть участь
у майстер-класах разом із батьками. 

Реєстрація українською мовою за номером телефону +48 451 192 442 з понеділка по п’ятницю
від 09:00 до 15:00 год.
Кількість місць обмежена. 

_______________________________________________________________________________

Назва заходу: 
Мистецтво, яке росте просто неба | сімейні майстер-класи для дітей віком 5–8 років | PL
+ UA

Опис: 
Хробаки,  слимаки,  комахи,  дощові черв’яки.  Огидні  чи  цікаві?  Ніхто  так  гарно  не  помічає
мікросвіту,  як  діти  й  митці.  Під  час  вакаційних  майстер-класів  на траві  ми познайомимося
з хробаками зі світу сучасного мистецтва. Ми пошукаємо малі створіння на природі. Натхненні
світом, баченим під лупою, ми створимо «комашині» твори з природних матеріалів. 
Майстер-клас пройде на зеленому майданчику перед Галереєю.

Термін / Тривалість / Дата і година події:
2.07.2022 (субота), 13:00–14:00 / Заняття триває близько 60 хв.

Вартість: 



Квиток: 4 зл./дитина; для опікунів/опікунок дітей, які беруть участь у заняттях, а також людей із
інвалідністю та біженців квитки безкоштовні. 

Примітки: 
Кількість  місць  на  майстер-класи  обмежена.  Попередня  реєстрація  здійснюється  за
допомогою електронного формуляра, доступного на сайті www.labirynt.com. Діти беруть участь
у майстер-класах разом із батьками. 

Реєстрація українською мовою за номером телефону +48 451 192 442 з понеділка по п’ятницю
від 09:00 до 15:00 год.
Кількість місць обмежена. 

_______________________________________________________________________________

Назва заходу: 
Сонячні картини – як з’являється фотографія? | сімейні майстер-класи для дітей віком
7–12 років | PL + UA

Опис: 
У списку вакаційних подорожей не може забракнути місця для мандрівки в часі. На заняттях
ми повернемося до початків мистецтва фотографії й пізнаємо секрети ціанотипії — техніки,
яка дозволяє отримувати фотозображення без використання фотоапарата. Ми відвідаємо світ
блакитних зображень Анни Аткінс і самі виготовимо свої відбитки.

Термін / Тривалість / Дата і година події:
9.07.2022 (субота), 13:00–14:00 / Заняття триває близько 60 хв.

Вартість: 
Квиток: 4 зл./дитина; для опікунів/опікунок дітей, які беруть участь у заняттях, а також людей із
інвалідністю та біженців квитки безкоштовні. 

Примітки: 
Кількість  місць  на  майстер-класи  обмежена.  Попередня  реєстрація  здійснюється  за
допомогою електронного формуляра, доступного на сайті www.labirynt.com. Діти беруть участь
у майстер-класах разом із батьками.

Реєстрація українською мовою за номером телефону +48 451 192 442 з понеділка по п’ятницю
від 09:00 до 15:00 год.
Кількість місць обмежена. 

_______________________________________________________________________________

Назва заходу: 
Вправи на повільність | сенсорні сімейні майстер-класи для дітей віком 3–6 років | PL +
UA

Опис: 



Чи  чорний  колір  завжди  виглядає  так  само?  Чи  буденні  предмети,  які  ми  бачимо  вночі,
виглядають  так само вдень? Під час липневої зустрічі ми візьмемо під лупу чорний колір, із
якого створимо власні незвичайні скульптури. На ідеї художніх робіт нас надихне таємнича
робота Анґеліки Маркуль «Серед ночі», що складається з кількох темних елементів. Увага! Під
час майстер-класу можна буде добряче забруднитися! 

Термін / Тривалість / Дата і година події:
16.07.2022 (субота), 13:00–14:00 / Заняття триває близько 60 хв.

Вартість: 
Квиток: 4 зл./дитина; для опікунів/опікунок дітей, які беруть участь у заняттях, а також людей із
інвалідністю та біженців квитки безкоштовні. 

Примітки: 
Кількість  місць  на  майстер-класи  обмежена.  Попередня  реєстрація  здійснюється  за
допомогою електронного формуляра, доступного на сайті www.labirynt.com. Діти беруть участь
у майстер-класах разом із батьками.

Реєстрація українською мовою за номером телефону +48 451 192 442 з понеділка по п’ятницю
від 09:00 до 15:00 год.
Кількість місць обмежена. 
_______________________________________________________________________________

Назва заходу: 
Субота в «Лабіринті» | сімейний майстер-клас для дітей віком 7–12 років | PL + UA 

Опис: 
Чим є тінь? Від кого чи від чого залежить її форма? Чи тінь може мати колір? Під час майстер-
класу ми уважно приживимося до роботи Зиґмунта Ритки «Миттєві об’єкти», представленої на
виставці «Доступна колекція, том 3». Ми разом поміркуємо про те, яким чином виникає тінь і
яку роль вона відіграє в навколишньому просторі. На майстер-класі ми виготовимо кольорові
роботи, натхненні тінню і світлом.

Термін / Тривалість / Дата і година події:
23.07.2022 (субота), 13:00–14:00 / Заняття триває близько 60 хв.

Вартість: 
Квиток: 4 зл./дитина; для опікунів/опікунок дітей, які беруть участь у заняттях, а також людей із
інвалідністю та біженців квитки безкоштовні. 

Примітки: 
Кількість  місць  на  майстер-класи  обмежена.  Попередня  реєстрація  здійснюється  за
допомогою електронного формуляра, доступного на сайті www.labirynt.com. Діти беруть участь
у майстер-класах разом із батьками.

Реєстрація українською мовою за номером телефону +48 451 192 442 з понеділка по п’ятницю
від 09:00 до 15:00 год.
Кількість місць обмежена. 



________________________

Назва заходу: 
Мистецтво росте просто неба | сімейний майстер-клас для дітей віком 5–8 років | PL +
UA

Будиночки, прихистки, курені – сезон наметів у розпалі. Під час вакаційного майстер-класу на 
траві ми познайомимося з природними малими будівлями, які створюють сучасні митці. Ми 
вирушимо на пошуки природничих скарбів, з яких створимо власні малі конструкції. А хто 
поселиться в наших будиночках?
Майстер-клас пройде на зеленому майданчику перед Галереєю. 

Термін / Тривалість / Дата і година події:
30.07.2022 (субота), 13:00–14:00 / Заняття триває близько 60 хв.

Вартість: 
Квиток: 4 зл./дитина; для опікунів/опікунок дітей, які беруть участь у заняттях, а також людей із
інвалідністю та біженців квитки безкоштовні. 

Примітки: 
Кількість  місць  на  майстер-класи  обмежена.  Попередня  реєстрація  здійснюється  за
допомогою електронного формуляра, доступного на сайті www.labirynt.com. Діти беруть участь
у майстер-класах разом із батьками.

Реєстрація українською мовою за номером телефону +48 451 192 442 з понеділка по п’ятницю
від 09:00 до 15:00 год.
Кількість місць обмежена. 

______________________________________________________________________________

Назва заходу: Мейл-арт – листи з канікул | сімейний майстер-клас для дітей віком 7–12
років| PL + UA

Чи місце для мистецтва лише в галереї чи музеї? А може, мистецтво може подорожувати? На
заняттях ми познайомимося з мистецтвом пошти.  Ми також самі створимо роботи в жанрі
мейл-арту і зробимо комусь несподіванку своїм листом.

Термін / Тривалість / Дата і година події:
6.08.2022 (субота), 13:00–14:00 / Заняття триває близько 60 хв.

Вартість: 
Квиток: 4 зл./дитина; для опікунів/опікунок дітей, які беруть участь у заняттях, а також людей із
інвалідністю та біженців квитки безкоштовні. 

Примітки: 



Кількість  місць  на  майстер-класи  обмежена.  Попередня  реєстрація  здійснюється  за
допомогою електронного формуляра, доступного на сайті www.labirynt.com. Діти беруть участь
у майстер-класах разом із батьками.

Реєстрація українською мовою за номером телефону +48 451 192 442 з понеділка по п’ятницю
від 09:00 до 15:00 год.
Кількість місць обмежена. 
_______________________________________________________________________________

Назва заходу: 
Субота в «Лабіринті» | сімейний майстер-клас для дітей віком 7–12 років | PL + UA

Чим є дороговкази? Які вони мають форми? Що і з якою метою на них написане? Під час 
майстер-класу ми придивимося до робіт, представлених перед будинком Галереї «Лабіринт» 
– об’єкта Юрія Білея під назвою «Вартість цих слів залежить також від Тебе» і лайтбоксу 
Ельжбети Яблонської під назвою «Там уже нічого немає». Ми разом поміркуємо про те, які 
функції виконують різноманітні написи в міському просторі та дослідимо їхні риси. На майстер-
класі ми виготовимо власні дороговкази й таблички з важливими для нас гаслами.

Термін / Тривалість / Дата і година події:
13.08.2022 (субота), 13:00–14:00 / Заняття триває близько 60 хв.

Вартість: 
Квиток: 4 зл./дитина; для опікунів/опікунок дітей, які беруть участь у заняттях, а також людей із
інвалідністю та біженців квитки безкоштовні. 

Примітки: 
Кількість  місць  на  майстер-класи  обмежена.  Попередня  реєстрація  здійснюється  за
допомогою електронного формуляра, доступного на сайті www.labirynt.com. Діти беруть участь
у майстер-класах разом із батьками.

Реєстрація українською мовою за номером телефону +48 451 192 442 з понеділка по п’ятницю
від 09:00 до 15:00 год.
Кількість місць обмежена.  

_______________________________________________________________________________
Назва заходу: 
Мистецтво, яке росте просто неба | сімейні майстер-класи для дітей віком 5–8 років | PL
+ UA

Запрошуємо на майстер-клас, присвячений Летючому мистецтву. Під час сімейних занять на 
траві ми познайомимося з творами мистецтва, які здіймаються над нашими головами. 
Натхненні теплим вітром канікул і природними матеріалами, ми виготовимо летючі об’єкти. 
Полетимо… ген до хмар!
Майстер-клас пройде на зеленому майданчику перед Галереєю.



Термін / Тривалість / Дата і година події:
20.08.2022 (субота), 13:00–14:00 / Заняття триває близько 60 хв.

Вартість: 
Квиток: 4 зл./дитина; для опікунів/опікунок дітей, які беруть участь у заняттях, а також людей із
інвалідністю та біженців квитки безкоштовні. 

Примітки: 
Кількість  місць  на  майстер-класи  обмежена.  Попередня  реєстрація  здійснюється  за
допомогою електронного формуляра, доступного на сайті www.labirynt.com. Діти беруть участь
у майстер-класах разом із батьками. 

Реєстрація українською мовою за номером телефону +48 451 192 442 з понеділка по п’ятницю
від 09:00 до 15:00 год.
Кількість місць обмежена. 
_______________________________________________________________________________

Назва заходу: 
Вправи на повільність | сенсорні сімейні майстер-класи для дітей віком 3–6 років | PL +
UA

Опис: 
Учасники й учасниці майстер-класу перенесуться у світ, що стимулює чуття, повний пахучих 
мас, що грають різними кольорами, створених на основі харчових продуктів та інших 
матеріалів, які діють на органи чуття. Ми тренуємося гратися з фактурами й запахами, 
долаємо закон тяжіння і створюємо власні фарби. Увага! Під час майстер-класу можна буде 
добряче забруднитися! Точкою відліку для творчої активності є виставка, що саме 
експонується в Галереї «Лабіринт».

Термін / Тривалість / Дата і година події:
27.08.2022 (субота), 13:00–14:00 / Заняття триває близько 60 хв.

Вартість: 
Квиток: 4 зл./дитина; для опікунів/опікунок дітей, які беруть участь у заняттях, а також людей із
інвалідністю та біженців квитки безкоштовні. 

Примітки: 
Кількість  місць  на  майстер-класи  обмежена.  Попередня  реєстрація  здійснюється  за
допомогою електронного формуляра, доступного на сайті www.labirynt.com. Діти беруть участь
у майстер-класах разом із батьками.  

Реєстрація українською мовою за номером телефону +48 451 192 442 з понеділка по п’ятницю
від 09:00 до 15:00 год.
Кількість місць обмежена. 

_______________________________________________________________________________



Назва заходу: Вакаційний лабіринт уяви

Опис: 
Творчий  майстер-клас  «Вакаційний  лабіринт  уяви»  призначений  для  організованих  груп  із
дитячих  садків  або таборів  з  денним перебуванням.  Художні  заняття  поєднані  з  активним
переглядом  виставок,  експонованих  у  Галереї  «Лабіринт»  або  вибраними  темами,
пов’язаними з сучасним мистецтвом.  Майстер-клас може пройти надворі або в залі. Заняття
можуть відбуватися від вівторка по п’ятницю.  Майстер-клас може перекладатися польською
мовою жестів та українською мовою. Необхідні матеріали забезпечує Галерея «Лабіринт». 

Термін / Тривалість / Дата і година події:
28.06.2022 – 31.08.2022 (вт-пт), 9.00–15.00 / Заняття триває близько 60 хв.

Вартість: 
Квиток: 4 зл./дитина; для опікунів/опікунок дітей, які беруть участь у заняттях, а також людей із
інвалідністю та біженців квитки безкоштовні. 

Примітки: 
Заняття призначені для організованих груп. Необхідно раніше узгодити термін. 
__________________________________________________________________________

Назва заходу: Відкритий «Лабіринт»

Творчий майстер-клас дозволяє пізнати таємниці сучасного мистецтва.  Зустрічі базовані на
перегляді виставок, експонованих у Галереї «Лабіринт», а також на художніх завданнях, які
допомагають  краще  зрозуміти  досліджувану  тему.  Заходи  в  рамках  програми  «Відкритий
Лабіринт» призначені для всіх вікових і суспільних груп, із особливим врахуванням людей з
ускладненим  доступом  до  культури  –  людей  з  інвалідністю  зору,  слуху  і/або мовлення,  з
інтелектуальною інвалідністю та людей у спектрі аутизму.

Термін / Тривалість / Дата і година події:
28.06.2022 – 31.08.2022 (вт-пт),  9.00–15.00 / Заняття триває близько 60 хв.

Вартість: 
Для людей з інвалідністю та їхніх асистентів квитки безкоштовні. 

Примітки: 
Заняття  призначені  для  організованих  груп. Необхідно  раніше  узгодити  термін.  У  групі  на
занятті може бути максимум 25 чоловік.

Реєстрація українською мовою за номером телефону +48 451 192 442 з понеділка по п’ятницю
від 09:00 до 15:00 год.
Кількість місць обмежена. 

Адреса: 
Galeria Labirynt
ul. ks. J. Popiełuszki 5, Lublin


