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Спонсором фарб, матеріалів пластичних та художніх 
в зоні « Малюю», а також матеріалів, що знаходять 
у майстернях, є компанія Royal Talens, партнером 
вистави є «Королівський Рембрандт. Польский вершник 
з колекції The Frick Collection в Нью Йорку».

Дофінансування з коштів Міністерства Культури і Народної Спадщини в рамках 
«Показ картини Польський вершник пензля Рембрандта ван Рейна в Музей 
Королівські Лазні».
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Малюю від дитинства і потім також не 
перестаю. Моє око дивиться і переосмислює 
побачене, створює картини. Малюю пензлем, 
словом, тілом, думкою… 

ЯкимЯким художником ти є?  
Яким художником я є?

Мистецька зона є достосована для осіб із сенсорними порушеннями.

Запрошуємо до Старої Кордегарди, до зони «Малюю»,  
а також на додаткові заходи, пов’язані з програмою. 

Зона живопису супроводжується тимчасовою виставою за назвою
«Королівський Рембрандт. Польский вершник з колекції The Frick 
Collection в Нью-Йорку».

Стара Кордегарда відкрита від вівторку до неділі о год.: 
11:00 - 12:45 I вхід
12:45 - 13:00 перерва
13:00 - 14:45 ІІ вхід
14:45 - 15:00 перерва
15:00 - 16:45 ІIІ вхід 
 
Попередній запис: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl

Вхід: 5 зл. для сім’ї. Купити білет можна, вівторок - п’ятниця  
в Старій Кордегарді, в вихідні дні в касі Podchorązówki, (п’ятниця 
вхід безкоштовний)

Необхідне бронювання.

Кураторами навчання, а також супровідної програми є:  
Зофія Заццаріа (Zofia Zaccaria), Лідія Івановська-Шиманська  
(Lidia Iwanowska-Szymańska), Моніка Кавецка (Monika Kawecka)

«Малюю», тобто сімейна зона живопису, місце створене щоб 
набиратися досвіду, пізнавати, пробуджувати уяву, вчитися 
сенсорно відчувати світ живопису, а також просто гратися.

Приводом для створення такої зони з метою спільного сімейного 
занурення в мистецтво була картина Рембрандта „Польський 
вершник”, яка після понад століття знову була виставлена в Pałacu 
na Wyspie в Muzeum Łazienki Królewskie.

В нашій сімейній зоні живопису:

· ГРАЙСЯ - в зоні для наймолодших
· КОЛЕКЦІОНУЙ - на зразок митців і правителів
· ВІДПОЧИВАЙ - також творчо
· ПРАЦЮЙ, ТВОРИ І ЕКСПОНУЙ!


