
Tervetuloa Moderna Museet Malmö -museoon 
 
Moderna Museet on joulukuusta 2009 lähtien ollut kahdessa paikassa: Tukholmassa ja 
Malmössä. Moderna Museet Malmö sijaitsee yhdessä Malmön kauneimmista 
rakennuksista, vuodelta 1901 peräisin olevassa John Smedbergin sähkölaitoksessa. 
Se on saanut modernin, oranssin lisärakennuksen, josta on tullut Moderna Museet 
Malmön tunnusmerkki.  
 
Moderna Museet Malmössä ei ole pysyviä näyttelyitä, vaan vierailijat pääsevät 
tutustumaan monenlaiseen ruotsalaiseen ja kansainväliseen nykytaiteeseen. Lisäksi 
esillä on jatkuvasti joukko teoksia Moderna Museetin runsaasta kokoelmasta, johon 
kuuluu modernin ja nykytaiteen tärkeimpiä teoksia 1900-luvulta lähtien.  
 
Oranssissa rakennuksessa, jossa sisäänkäynti sijaitsee, voi sulatella taidekokemusta 
kahvin tai kevyen lounaan äärellä. Rakennuksessa on myös pieni museomyymälä. 
Lisäksi tarjolla on tekemistä sekä isoille että pienille ja ohjelmaa, johon kuuluu muun 
muassa luentoja taiteilijaesittelyjä.  

Tervetuloa kokemaan upea taidekokemus Moderna Museet Malmö -museoon! 

 
Avoimet opastukset 
 
Taitavien oppaidemme opastuskierrokselle osallistuminen on erinomainen keino 
tutustua taiteeseen. Moderna Museet Malmössä järjestetään erilaisia opastuksia esillä 
oleviin näyttelyihin:  

• Opastetut kierrokset: Joka lauantai klo 15 (huom! ruotsiksi). 
• Opastetut kierrokset arabiaksi: joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai klo 15. 

Lapsille ja aikuisille  

• Perhekierrokset: Opastus isoille ja pienille, paljon tilaa kysymyksille. Joka 
kuukauden toiseksi viimeinen sunnuntai klo 13 (yli 4-vuotiaille). 

• Vauvakierrokset: Rauhallisten opastuskierrosten tahdin määrittävät vauvat (0–
15 kuukautta). Päivämäärät ja ajat ovat kotisivuilla.  

• Perhepajat: Avoimia työpajoja, joissa inspiroidutaan esillä olevista näyttelyistä. 
Joka kuukauden viimeinen sunnuntai, paikalle voi saapua klo 11.15–15.00 (yli 
4-vuotiaille). 

• Lomapajat: Koulujen loma-aikoina lapsille järjestettäviä avoimia työpajoja. 
Päivämäärät ja ajat ovat kotisivuilla (yli 4-vuotiaille).  

• Taideavaimet ja tietovisakierrokset: hauskoja pedagogisia työvälineitä, joita 
saa lainaksi vastaanotosta, jos meneillään ei ole työpajaa.  

• Kielikierros: Pedagoginen materiaali, joka on mukautettua ruotsia opiskeleville 
aikuisille. Kierroksen aikana voi oppia erilaisia asioita Moderna Museet 
Malmöstä ja taiteesta. 

Esteettömyys 

• Inva-wc. 



 
 
www.modernamuseet.se 

• Lainattavissa pyörätuoleja.  
• Museossa ei ole kulkemista vaikeuttavia kynnyksiä. Kerrosten välissä on hissi. 
• Vauvanhoitohuone ja hoitopöytä. 
• Lippukassan luona on induktiosilmukka. 

Huomioithan seuraavat asiat vieraillessasi museossa:  
 

• Nauti ja inspiroidu taiteesta! Museoisäntämme vastaavat mielellään kysymyksiin 
ja keskustelevat taiteesta.  

• Taideteoksiin ei saa koskea, sillä pienikin kosketus voi vahingoittaa 
taideteoksen pintaa. 

• Valokuvaus on sallittua näyttelytiloissa ilman salamaa ja selfiekeppiä.  
• Näyttelytiloissa ei saa puhua matkapuhelimella.  
• Reppua ei saa kantaa selässä, vaan kädessä tai vatsan päällä.  

Näyttelytiloihin ei saa ottaa mukaan sateenvarjoa.  
• Tavaroita varten on lukittavia, ilman kolikkoa toimivia säilytyskaappeja.  
• Ruokaa ja juomaa voi ostaa kahvilasta, mutta niitä ei saa viedä näyttelytiloihin. 

Museossa ei valitettavasti ole paikkaa eväiden syöntiin.  
 
Käyntiosoite 
Ola Billgrens plats 2-4, Malmö  
 
Moderna Museet Malmö sijaitsee keskellä Malmöä. Centralstation-rautatieasemalta on 
museoon kymmenen minuutin kävelymatka, Gustav Adolfin torilta ja Stortorget-torilta 
viiden minuutin kävelymatka. 
 
Lähimmät bussipysäkit ovat Länsstyrelsen-rakennuksen ja Caroli-ostoskeskuksen 
vieressä, Djäknegatanilla sekä Studentgatanilla.  
 
Aukioloajat 
Tiistai–perjantai: 11–18, lauantai–sunnuntai: 11–17 
Maanantaisin suljettu 
 
Sisäänpääsymaksu 
Moderna Museet Malmö on aina ilmainen.  
 
Yhteydenotot 
Puhelinnumero: 040-685 79 37 (työntekijä vastaa klo 11–18) 
Vaihde: 08-52 02 35 00 
S-posti: info.malmo@modernamuseet.se  
 
Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa 
Facebook: ModernaMuseetMalmo 
Instagram: @ModernaMuseetMalmo 
Twitter: @ModernaMalmo  
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