
PROGRAM RODZINNEJ  
STREFY MALARSKIEJ 
W STAREJ KORDEGARDZIE

WWW.LAZIENKI-KROLEWSKIE.PL

Sponsorem farb, materiałów plastycznych i artystycznych 
w strefi e „Maluję” i na warsztatach towarzyszących wysta-
wie jest fi rma Royal Talens, partner wystawy „Królewski 
Rembrandt. Jeździec polski ze zbiorów The Frick Collection 
w Nowym Jorku”

ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATOR

PATRONI MEDIALNI 

PARTNERZY WYSTAWY 

Dofi nansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania 
„Pokaz obrazu Jeździec polski pędzla Rembrandta van Rijna w Muzeum Łazienki Królewskie” 

MECENAS MUZEUM



Strefa malarska towarzyszy 
wystawie czasowej  
„Królewski Rembrandt. 
Jeździec polski ze zbiorów 
The Frick Collection  
w Nowym Jorku”.

Stara Kordegarda otwarta 
od wtorku do niedzieli  
w godzinach: 11.00-17.00
 
Godziny otwarcia:  
11.00 - 12.45    I wejście
12.45 - 13.00    przerwa
13.00 - 14.45    II wejście
14.45 - 15.00    przerwa
15.00 - 16.45    III wejście 
 
Zapisy: rezerwacje@ 
lazienki-krolewskie.pl  
 
Wstęp: 5 zł za rodzinę, 
bilet do kupienia  
od wtorku do piątku  
w Starej Kordegardzie,  
w weekendy w kasie  
Podchorążówki  
(w piątki wstęp bezpłatny)
Obowiązują rezerwacje.

Kuratorki strefy edukacyjnej 
oraz programu  
towarzyszącego:  
Zofia Zaccaria  
Lidia Iwanowska-Szymańska 
Monika Kawecka

TYTUŁ TERMIN/-YWIEK OPIS

OTWARCIE STREFY „MALUJĘ”

MALARSKA STREFA MALUCHA 
zabawy i animacje 
prowadzenie: Monika Kawecka

SPOTKANIE Z REMBRANDTEM 
rozmowy o Rembrandcie
prowadzenie: Dorota Stelmaszczyk-Szwed

NOCNE MALOWANIE
akcja dla rodzin

SŁOWEM MALOWANE
warsztat malarsko-literacki  
prowadzenie: Lidia Iwanowska-Szymańska

WYTROP KOLOR!
rodzinna gra terenowa

ŚWIATŁO I CIEŃ
warsztaty z malarstwa intuicyjnego
prowadzenie: Beata Zdankiewicz

KOLEKCJA Z WAKACJI 
warsztaty

PORTRET W KAPELUSZU 
warsztaty

PLENER MALARSKI
warsztaty w ogrodach muzeum

sb. 7.05, g. 11-17 Wernisaż strefy edukacyjnej (obowiązuje rezerwacja)

co drugi piątek  
g. 11-12.45

Wyrusz w malowniczą podróż pełną barw, kształtów i form. 
Towarzysz dziecku w jego pierwszych krokach w świecie  
artystycznej przygody i stwórz wspólnie małe dzieła sztuki.

Poznaj Mistrza Rembrandta, jednego z najwybitniejszych 
malarzy wszystkich czasów, portrecistę, kolekcjonera,  
autora setek obrazów, rycin i tysięcy rysunków. 

Weź udział w warsztacie z wybitnymi malarzami: Katją van 
Strijk i Ale Casanovą – ambasadorami marki Royal Talens. 
Warsztat tłumaczony będzie na język polski.

Weź udział w nocnym malowaniu podczas Nocy Muzeów. 
Zapisz się na jedno z trzech spotkań, przyjdź z własną  
latarką (najlepiej czołówką) i oddaj się szaleństwu malowania.

Weź udział w czwartej edycji gry terenowej z okazji Dnia 
Dziecka i wytrop kolor w łazienkowskich ogrodach i wnętrzach.

Eksperymentuj z malarstwem intuicyjnym. Poprzez zabawę 
malarską rozbudź w sobie  entuzjazm i zachwyt, będący 
najlepszą drogą do odkrywania samego siebie. 

Stwórz własną kolekcję i zmieść wspomnienia wakacji  
w małym pudełku.

Mawiano o Rembrandcie, że poprzez portret rozmawia  
z oglądającym. Niczym Rembrandt, maluj i utrwalaj emocje  
w rysach najbliższych.

Maluj w łazienkowskich ogrodach, studiując u najlepszego  
z mistrzów – Natury.

Maluj słowem i pisz o tym, co przedstawia obraz. Podejmij 
próby malarskie do znanych tekstów  pop-kultury i próby 
literackie do znanych obrazów łazienkowskich.

wt. 10.05, 7.06, 
5.07, 2.08 
g. 17.30-19

sb. 14.05 
g. 20-21, 21-22,  
22-23

sb. 22.05  
g. 11-12.30

1-4.06 
g. 10-18

nd. 19.06 
g. 11-12.30  (3-6 l.) 
g. 13-14.30 (7-10 l.)

sb. 6.08  
g. 11-12.30

nd. 7.08  
g. 11-12.30

27-28.08  
g. 11-16

każdy

1-3 lat

7+

KOLORY OD KUCHNI warsztat 
prowadzenie: Ola Batura, Zofia Zaccaria, 
Lidia Iwanowska-Szymańska

Stwórz własne literackie przepisy na kolory, inspirowane 
łazienkowskimi motywami, a następnie baw się farbami  
i barwami, mieszaj je, próbuj różnych faktur, gęstości i podłoży.

sb. 25.06  
g. 11-14

6+

PAINT! MALUJ! warsztat  
z ambasadorami marki Royal Talens 
Katja van Strijk & Ale Casanova  [ PL/ESP]

sb. 2.07  
g. 11-12.30

6+

6+

10+

3-6 lat 
7-10 lat

3-6 lat

7+

3+

3+

Program rodzinnej strefy malarskiej „Maluję”:

więcej o „Maluję”:


