
 مرحباً بكم في المتحف الحدیث في مالمو
 

في موقعین في ستوكھولم ومالمو. ویقع المتحف الحدیث في مالمو  2009) منذ Moderna Museetیوجد المتحف الحدیث (
)Moderna Museet Malmö) في أحد أجمل المباني في مالمو، وھو محطة تولید الكھرباء یون سمیدبیري (John 

Smedberg وقد حصل المتحف على مبنى إضافي برتقالي جدید وھو ما أصبح عالمة بارزة 1901) الذي تم بناءه عام .
 ). Moderna Museet Malmöللمتحف الحدیث في مالمو (

 
)، بل یمكن للزائرین رؤیة خلیط Moderna Museet Malmöوال یتم إقامة عروض دائمة في المتحف الحدیث في مالمو (

اصر السویدي والدولي. وباإلضافة إلى ذلك فإن المتحف یقدم باستمرار مجموعة مختارة من االجتماعات من الفن المع
 الغنیة، مع أعمال رئیسیة للفن الحدیث والمعاصر منذ بدایة القرن العشرین إلى وقتنا الحالي. 

 
أو تناول غداء خفیف. كما یوجد ھنا  وفي المدخل البرتقالي یُمكنك تكوین انطباعك خالل شربك لكوب من القھوة أو الشاي

أیضاً متجر صغیر للموسیقى. وباإلضافة إلى ذلك فإننا نُساھم في أنشطة للكبار والصغار ولدینا مجموعة من البرامج في 
 شكل محاضرات وعروض تقدیمیة من الفنانین. 

 ) لتجربة فنیة رائعة.Moderna Museet Malmöمرحباً بكم في المتحف الحدیث في مالمو (

 
 الجوالت المفتوحة 
 

إن الذھاب في جولة مع أحد مرشدینا المتمیزین ھي إحدى الوسائل الرائعة لالقتراب من الفن. وفي المتحف الحدیث في 
 ) نُقدم أنواع مختلفة من جوالت العروض لدینا: Moderna Museet Malmöمالمو (
 (ملحوظة: باللغة السویدیة). 15كل سبت الساعة الجوالت مع المرشدین:  •
 .15أول یوم أحد من كل شھر الساعة جوالت إرشادیة باللغة العربیة:  •

 لألطفال والبالغین 

جوالت لكل من الكبار والصغار، مع إتاحة مساحة كبیرة لطرح األسئلة. جوالت العرض األسریة:  •
 سنوات فأكبر). 4. (من 13یتم تقدیمھ في آخر یوم أحد من كل شھر، الساعة 

 0تتم جوالت العرض بوتیرة بطیئة حیث یكون األطفال الرضع (الجوالت المناسبة لألطفال الرضع:  •
شھر) ھم من یحددون وتیرة العرض. یُرجى االطالع على الموقع اإللكتروني لالطالع على  15 -

 التواریخ واألوقات. 
. تُقدم في آخر یوم أحد من كل شھر، ورشة مفتوحة مستوحاة من المعارض الحالیةورش األسرة:  •

 سنوات فأكبر). 4. (من 15 - 11.15ُي/كن القدوم دون حجز مسبق الساعة 
ورشة مفتوحة لألطفال خالل العطلة المدرسة. یُرجى االطالع على الموقع ورش اإلجازات:  •

 سنوات فأكبر).  4اإللكتروني لالطالع على التواریخ واألوقات. (من 
ھي أدوات تعلیمیة ممتعة متاحة لالقتراض في مكتب االستقبال مفاتیح الفن والجزالت اإلرشادیة:  •

 عندما یكون ھناك أي من أنشطة الورش. 
ھي مادة تعلیمیة للكبار الذین یتعلمون اللغة السویدیة. وفي الجولة یتمكن الشخص من جولة اللغة:  •

) وفي نفس الوقت Moderna Museet Malmöمالمو (تعلم مختلف األشیاء بشأن المتحف الحدیث في 
 تعلم الزید حول الفت.

 إمكانیة الوصول

 مرحاض لذوي اإلعاقات. •
 یُمكن اقتراضھ.  كرسي متحرك •
 بین الطوابق. مصعدال یوجد أیة عتبات معیقة في المتحف.  •
 بھا طاولة لتغییر الحفاضات. غرفة لتغییر حفاضات األطفال •



 
 

www.modernamuseet.se 

 نظام صوت یناسب األشخاص الذین یستخدمون األدوات المساعدة على السمع.مدخل بھ  •

 أمور ینبغي أخذھا في االعتبار عند قدومك في زیارة لدینا: 
 

استمتع بالفن واحصل على اإللھام منھ! یُرجى االتصال مع مضیفي المتحف إذا كان لدیك أیة أسئلة أو ترغب  •
 بالتحدث حول الفنون. 

 ألعمال الفنیة، حیث یمكن ألحد األصابع فقط بالتسبب بأضرار لألعمال الفنیة.ال یُسمح بلمس ا •
 یسمح بالتصویر في قاعات العرض، ولكن ال تستخدم الفالش أو عصا السیلفي.  •
 ال یُسمح بالتحدث في الھاتف المحمول في قاعات العرض.  •
 البطن فقط. ال یُسمح بحمل حقیبة الظھر على الظھر، یمكن حملھا في الید أو على  •

  ال یُسمح بجلب المظالت داخل قاعات العرض.
 یوجد خزانة مجانیة قابلة للقفل لالحتفاظ فیھا بمتعلقاتك.  •
یُمكن شراء الطعام والشراب في المقھى، إال أنھ ال یُسمح بأخذ الطعام والشراب داخل قاعات العرض. لألسف ال  •

 یوجد مكان لتناول الطعام الذي قد تجلبھ معك. 
 

 عنوان الزیارة
Ola Billgrens plats 2-4, Malmö  

 
) في وسط مدینة مالمو. حیث یستغرق الذھاب إلیھ من Moderna Museet Malmöیقع المتحف الحدیث في مالمو (

و  Gustav Adolfs torgالمحطة المركزیة في مالمو عشرة دقائق سیراً على األقدام، وخمسة دقائق سیراً على األقدام من 
Stortorget. 

 
و  Djäknegatanو  Caroli)، وھم Länsstyrelsenأقرب محطات للحافالت توجد بجوار مبنى إدارة المحافظة (

Studentgatan . 
 

 مواعید العمل
 17 - 11األحد  -، السبت 18 - 11الجمعة  -الثالثاء 

 مغلق أیام االثنین
 

 رسوم الدخول
 ) مجاني دائماً. Moderna Museet Malmöإن الدخول إلى المتحف الحدیث في مالمو (

 
 بیانات االتصال

 )18إلى الساعة  11(یوجد عاملین مسؤولین عن الرد من الساعة  040 - 685 79 37رقم الھاتف: 
 08 - 52 02 35 00الُمقسم: 

  info.malmo@modernamuseet.seالبرید اإللكتروني: 
 

 یُرجى متابعتنا على وسائل التواصل االجتماعي
 ModernaMuseetMalmoفیسبوك: 

 ModernaMuseetMalmoانستغرام: @
  ModernaMalmoتویتر: @

mailto:info.malmo@modernamuseet.se

	 الجولات مع المرشدين: كل سبت الساعة 15 (ملحوظة: باللغة السويدية).
	 جولات إرشادية باللغة العربية: أول يوم أحد من كل شهر الساعة 15.
	للأطفال والبالغين
	 جولات العرض الأسرية: جولات لكل من الكبار والصغار، مع إتاحة مساحة كبيرة لطرح الأسئلة. يتم تقديمه في آخر يوم أحد من كل شهر، الساعة 13. (من 4 سنوات فأكبر).
	 الجولات المناسبة للأطفال الرضع: تتم جولات العرض بوتيرة بطيئة حيث يكون الأطفال الرضع (0 - 15 شهر) هم من يحددون وتيرة العرض. يُرجى الاطلاع على الموقع الإلكتروني للاطلاع على التواريخ والأوقات.
	 ورش الأسرة: ورشة مفتوحة مستوحاة من المعارض الحالية. تُقدم في آخر يوم أحد من كل شهر، يُ/كن القدوم دون حجز مسبق الساعة 11.15 - 15. (من 4 سنوات فأكبر).
	 ورش الإجازات: ورشة مفتوحة للأطفال خلال العطلة المدرسة. يُرجى الاطلاع على الموقع الإلكتروني للاطلاع على التواريخ والأوقات. (من 4 سنوات فأكبر).
	 مفاتيح الفن والجزلات الإرشادية: هي أدوات تعليمية ممتعة متاحة للاقتراض في مكتب الاستقبال عندما يكون هناك أي من أنشطة الورش.
	 جولة اللغة: هي مادة تعليمية للكبار الذين يتعلمون اللغة السويدية. وفي الجولة يتمكن الشخص من تعلم مختلف الأشياء بشأن المتحف الحديث في مالمو (Moderna Museet Malmö) وفي نفس الوقت تعلم الزيد حول الفت.

