
Літні мистецькі
майстерні 
липень – серпень    вт–нд 10:00–18:00 (по п’ятницях з 13:00)

Еко-студія в оранжереї замку Троя. 
АДРЕСА: Zámek Troja, U Trojského zámku 1/4, 170 00 Praha 7
Оранжерея розташована в нижній частині саду замку біля південних воріт.
Простір – безбар’єрний. Прийти на захід можна без попередньої реєстрації.

Галерея міста Праги з радістю запрошує на Літні мистецькі майстерні в Еко-студії 
замку Троя.
Приходьте до нас, щоб спробувати себе у різних видах та техніках мистецтва.
Приходьте творити з цікавих природних матеріалів разом із досвідченими 
викладачами.
Майстерні призначені для сімей з дітьми та для всіх інших відвідувачів, які хочуть 
провести змістове та творче дозвілля під час літніх канікул.
Ми з нетерпінням чекаємо на вас!



ЩО ТАКЕ ЕКО-СТУДІЯ?   
Еко-студія Галереї міста Праги в оран-
жереї замку Троя створена для того, щоб 
відвідувачі галереї могли розвивати свої 
творчі здібності, а також відпочивати у 
жвавій туристичній частині Праги. Студія 
призначена для всіх охочих – дітей, шкіл, 
сімей, дорослих, людей похилого віку та 
відвідувачів з особливими потребами. Ми 
займаємось як з групами, так і з окремими 
відвідувачами.
В рамках наших програм ми намагаємось 
поєднувати мистецтво з іншими темами, 
такими як екологія та довкіллєзнавство. 
Ми використовуємо широкий спектр ху-
дожніх технік, які дозволяють нам підійти 
до принципів переробки та використо-
вувати природні матеріали. Відвідувачі 
можуть спробувати, наприклад, виготов-
лення паперу ручної роботи, роботу з 
керамічною глиною, створення текстилю, 
восковий батик, виготовлення предметів з 
природних матеріалів, створення експери-
ментальних ювелірних виробів, ленд-арт 
та інші цікаві заняття.

ЯКІ ПРОГРАМИ ЕКО-СТУДІЯ ПРОПОНУЄ 
ГРОМАДСЬКОСТІ?
Протягом навчального року ми готуємо 
мистецькі майстер-класи та інші спеціаль-
ні програми для сімей з дітьми, дорослих 
та інших зацікавлених представників ши-
рокої громадськості, наприклад, у рамках 
Днів відкритих садів або Збору винограду 
на Трої.

Під час літніх канікул (липень і серпень) 
ми проводимо цілоденні Літні художні 
майстерні в Еко-студії, в рамках яких від-
відувачі можуть подивитися різні художні 
техніки та матеріали на окремих стендах.

ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗАПЛАНОВАНІ 
ЗАХОДИ МОЖНА ЗНАЙТИ НА НАШОМУ 
ВЕБ-САЙТІ: 
www.ghmp.cz/doprovodne-programy/ 
(див. Doprovodné programy), або можна 
зв’язатися з нашим освітнім відділенням 
(контакти є у цьому флаєрі).
Не соромтеся відвідати нас, навіть якщо 
ви ще не говорите чеською – наші мис-
тецькі заняття не вимагають активного 
використання мови – ми з радістю вам все 
покажемо і домовимося без проблем. Ми  
з нетерпінням чекаємо на вас!
   
ІНШІ КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
Галерея міста Праги: www.ghmp.cz
Замок Троя: www.ghmp.cz/zamek-troja/
Еко-студія в оранжереї: www.ghmp.cz/
eko-atelier-v-oranzerii

КОНТАКТ:
Освітнє відділення GHMP (Галерея 
міста Прага)
Телефон: (+420) 725 811 936,  
(+420) 606 612 987
E-mail: vzdelavani@ghmp.cz,  
edukace@ghmp.cz

www.ghmp.cz

Tento materiál byl aktualizován v rámci projektu hl. m. Prahy na podporu integrace cizinců 
s názvem „Praha – metropole všech 2022“ spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

ТРАНСПОРТНЕ СПОЛУЧЕННЯ:
1. на метро C до станції Nádraží Holešovice + автобусом № 112 до 
зупинки Zoologická zahrada АБО
2. трамваєм № 17 до зупинки Trojská + автобусом № 112 до зупинки 
Zoologická zahrada АБО
3. пішки через парк «Стромовка», а далі поромом
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