
Галерея Лабіринт  запрошує взяти участь в акції «Зима в місті», під час якої будуть організовані

майстер-класи для організованих груп та сімейні майстер-класи!

Назва заходу Мистецтво повсякденності - майстер-класи для організованих груп

Опис

Майстер-класи за мотивами виставки «Пісня про мою сім'ю», що показують повсякденне життя

людини  з  синдромом  Аспергера  та  її  родини.  Відвідуючи  виставку,  ми  разом  переглянемо

приватний архів фотографій і відео та поговоримо про виклики, які може поставити перед нами

повсякденність.  Ми  поміркуємо,  чи  можуть  предмети,  якими  ми  користуємося  щодня,  щось

сказати про нас.  Розберемося, чому варто іноді встати на голову, і  дізнаємося, які предмети

приховує велюровий диван. У творчій частині учасники майстер-класу створюватимуть власні

мистецькі роботи за мотивами побаченої виставки.

Дата/ Тривалість/ Час події

17.01-27.01.2022 (Вт-Пт), г. 9:30-15:30, тривалість одного майстер-класу: приблизно 60 хв.

Вік/Кількість учасників 3-12 років/Максимальна кількість учасників семінару – 25 осіб.

Вартість  Заняття платні:  квиток: 8 злотих/дитина /  опікуни організованих груп, біженці та  особи з

інвалідністю мають право на безкоштовні квитки.

Записи тел. 81 466 59 20, дод. 23

Примітки  Майстер-класи можуть бути перекладені українською або польською жестовою мовою -

про таку потребу необхідно повідомити за тиждень до початку.

Місце проведення заходу/Район Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin

Контакт тел. 81 466 59 20 дод. 32, e-mail: edu@labirynt.com

Назва заходу Зростаюче мистецтво | сімейні майстер-класи для дітей 5-8 років | PL + UA



2 [Wpisz tekst]

Опис

Під  час  занять  творчо  пізнаємо  мистецтво  та  природу.  Сучасні  художники  та  художниці

розповідають, як досліджувати світ природи. Вода, вітер, земля і наш творчий вогонь, об'єднані

разом,  створять  справжні  витвори  мистецтва.  У  мистецькій  частині  ми  будемо  робити

незвичайні інсталяції або об'єкти з природних матеріалів, знайдених  на природі. Цього разу нас

надихатиме ЗИМА!

Дата/ Тривалість/ Час події 21.01.2022 (субота), тривалість: приблизно 60 хвилин,
год. 13:00-14:00

Вік/Кількість учасників 5-8 років з батьками/опікунами 13:00-14:00

Вартість  Заняття  платні:  квиток:  10  злотих/дитина /  опікуни дітей,  які  беруть  участь у  заняттях,

біженці та особи з інвалідністю мають право на безкоштовні квитки.

Реєстрація Через форму заявки за посиланням: https://forms.gle/swXUYUS3YF6rLCao8

Примітки Майстер-класи з перекладом на українську мову. Майстер-класи можуть бути перекладені

на польську жестову мову.
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Назва заходу Що тобі снилося?| сімейні майстер-класи для дітей 7-12 років | PL + UA

Опис

Де ми знаходимося, коли спимо? Що сниться художникам і як вони про це розповідають? Чи завжди

мрії  бувають фантастичними та казковими? На цьому майстер-класі  ми поговоримо про  сон.  Ми

познайомимося з кількома роботами художників, які розповідають про сни, і спробуємо розповісти

про свої власні. Прикрасимо наволочки і заберемо їх додому. Нехай вони навіюють добрі сни!

Дата/ Тривалість/ Час події 28.01.2022 (субота), тривалість: приблизно 60 хв., год. 13:00-14:00

Вік/Кількість учасників 7-12 років з батьками/опікунами

Вартість  Заняття  платні:  квиток:  10  злотих/дитина /  опікуни дітей,  які  беруть  участь у  заняттях,

біженці та особи з інвалідністю мають право на безкоштовні квитки.

Реєстрація Через форму заявки за посиланням: https://forms.gle/zYGUvg1jDg44XqeP7

Примітки Майстер-класи з перекладом на українську мову. Майстер-класи можуть бути перекладені

на польську жестову мову.
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