בורך־הבא אינעם מאָדערנעם מוזײ מאַלמע
זינט דעצעמבער  2009זײנען עס פֿאַראַן צװײ מאָדערנע מוזײען אין שװעדן – אי אין שטאָקהאָלם ,אי אין מאַלמע.
דער מאָדערנער מוזײ מאַלמע איז דאָ אין אײנעם פֿון די שענסטע בנינים אין מאַלמע ,יאָן סמעדבערגס עלעקטרײַ פֿון
 .1901דער בנין האָט באַקומען אַ מאָדערנעם ,אָראַנזשן צובױ װאָס איז געװאָרן כאַראַקטעריסטיש פֿאַרן מאָדערנעם
מוזײ מאַלמע.
עס זײַנען ניט פֿאַראַן קײן פּערמאַנענטע אויסשטעלונגען בײַם מאָדערנעם מוזײ מאַלמע ,נאָר אַ באַזוכער קען זען אַ
געמיש פֿון אי שװעדישער ,אי אינטערנאַציאָנאַלער הײַנטצײַטיקער קונסט .דערצו ,שטעלט מען כּסדר פֿאָר אַ
סעלעקציע פֿון דער רײַכער קאָלעקציע פֿונעם מאָדערנעם מוזײ ,מיט װיכטיקע װערק פֿון מאָדערנער און
הײַנטצײַטיקער קונסט פֿון די 1900ער יאָרן ביז הײַנט.
אינעם אָראַנזשער אַרײַנגאַנג קענסטו איבערטראַכטן דײַנע איבערלעבונגען ,טרינקן קאַװע אָדער עסן לאָנטש .דאָ
איז אויך פֿאַראַן ֲא מוזײ־קראָם .דערצו ,באָטן מיר אָן אַקטיװיטעטן פֿאַר אַלע עלטערן ,און מיר האָבן אַ פּראָגראַם
מיט למשל לעקציעס און קינסטלער־פּרעזענטאַציעס.
ברוך־הבא אין דער פֿאַנטאַסטישער קונסט־װעלט פֿונעם מאָדערמעם מוזײ מאַלמע!
עפֿנטלעכע פּרעזענטאַציעס
צו מיטגײן מיט אײן פֿון אונדזערע קאָמפּעטענטע פֿירערס איז זײער אַ גוטער אופֿן צו לערנען זיך װ ֹעגן קונסט .בײַם
מאָדערנעם מוזײ מאַלמע באָטן מיר אָן פֿאַרשײדנע פּרעזענטאַציעס פֿון אונדזערע איצטיקע אויסשטעלונגען:
• געפֿירטע פּרעזענטאַציעס :יעדן שבת  15אַ זײגער )אויף שװעדיש!(.
•

פֿאַר קינדער און דערװאַקסענע
•

•
•

•

•
•

משפּחה־פּרעזענטאַציעס :פּרעזענטאַציע פֿאַר אַלע עלטערן ,מיט אַ סך צײַט פֿאַר
פֿראֲ געס .דעם פֿאַרלעצטן זונטיק יעדן חודש  13אַ זײגער) .פֿאַר די אין עלטער פֿון פֿיר
יאָר און מער(.
עופֿעלע־פּרעזענטאַציעס :אַ רויִקע פּרעזענטאַציע װוּ די עופֿעלעך ) 0-15חודשים(
באַשטימט דעם טעמפּאָ .גיב אַ קוק דעם װעבזײַטל פֿאַר דאַטעס און צײַטן.
משפּחה־װאַרשטאַטן :עפֿנע װאַרשטאַט מיט אינספּיראַציע פֿון אַקטועלע
אויסשטעלונגען .דעם לעצטן זונטיק יעדן חודש ,דראָ פּ־אין  11:15 – 15אַ זײגער) .פֿאַר
די אין עלטער פֿון פֿיר יאָר און מער(.
װאַקאַציע־װאַרשטאַטן :עפֿנע װאַרשטאַט פֿאַר קינדער אין משך פֿון שולע־װאַקאַציעס.
גיב אַ קוק דעם װעבזײַטל פֿאַר דאַטעס און צײַטן) .פֿאַר די אין עלטער פֿון פֿיר יאָר און
מער(.
קונסט־שליסלעך און הער־און־טרעפֿן :פֿרײלעכע פּעדאַגאָגישע שפּילן מען קען לײַען
בײַם אויפֿנעם װען עס איז ניט קײן װאַרשטאַט אין גאַנג.
שפּראַך־רונדע :אַ פּעדאַגאָגישער מאַטעריאַל פֿאַר דערװאַקסענע װעלכע לערנען זיך
שװעדיש .אין משך פֿון דער רונדע קען מען זיך לערנען פֿאַרשײדנע זאַכן װעגן דעם
מאָדערנעם מוזײ מאַלמע און אויך װעגן 'ונסט.

צוטריטלעכקײט
•

קלאָסעט פֿאַר אינװאַלידן

•
•
•
•

רעדערשטול צו לײַען.
ניט קײן שװעלן װעלכע קענען דיר שטערן אינעם מוזײ .ליפֿט צװישן די גאָרנס.
קינדער־צימער מיט װיקעלע־טיש.
דער טאָמבאַנק בײַם אַרײַנגאַנג האָט אַ געהער־שלײף.

גיב די אָ זאַכן אַכטונג װען דו קומסט צו אונדז צו גאַסט:
•
•
•
•
•
•
•

האָב האַנה און װער אינספּירירט פֿון דער קונסט! רעד גערן מיטן מוזײ־פּערסאָנאַל אויב דו האָסט פֿראַגעס
װעגן דער קונסט.
מע טאָר ניט די קונסטװערק אָנרירן ,אַ קלײנער פֿינגער קען לײדער באַשעדיקן אַ קונסטװערק.
מע קען יאָ פֿאָטאָגראַפֿירן די אויסשטעלונגען ,אָבער ניץ ניט קײן בליץ אָדער סעלפֿי־שטעקן.
מע טאָר ניט רעדן אויף דער מאָבילקע אין די אויסשטעלונג־צימערן.
מע מוז טראָגן רוקזעק אין די הענט אָדער אויפֿן בײכל.
מע טאָר ניט האָבן שירעמס אין די אויסשטעלונג־צימערן.
עס זײַנען פֿאַראַן שענקלעך פֿאַר דײַנע צוגעהעריקײטן .מע דאַרף ניט קײן מטבעות.
מע קען קויפֿן עסן און געטראַנק בײַ דער קאַפֿע ,אָבער מע טאָר ניט אַזעלכע זאַכן מיטברענגען צו די
אויסשטעלונג־צימערן .עס איז לײדער ניט פֿאַראַן קײן פּלאַץ װוּ מע קען עסן מיטגעבראַ◌ַ כטע עסן.

אַדרעס
Ola Billgrens plats 2-4, Malmö
דער מאָדערנער מוזײ איז דאָ אין מיטן מאַלמע .צען מינוט צו פֿוס פֿון דער צענטראַל־סטאַנציע ,פֿינף מינוט פֿון
גוסטאַװ אַדאָלפֿס טאָרג און סטאָרטאָרגעט.
די נאָענסטע בוס־סטאַנציעס זײנען דאָ בײ לענס־סטירעלסען ,קאַראָלי ,דזשעקנעגאַטאַן און סטודענטגאַטאַן.
דער מוזײ איז אָפֿן
דינשטיק-פֿרײַטיק ,11-18 :שבת – זונטיק 11-17
ניט אָפֿן מאָנטיק
אָ פּצאָל
דער מאָדערנער מוזײ מאַלמע איז אַלע מאָל פֿרײַ פֿון אָפּצאָל.
קאָנטאַקט
טעלעפֿאָן) 040-6857937 :מיר ענטפֿערן  11-18אַ זײגער(
טעלעפֿאָניסט08-52 02 35 00 :
בליצפּאָסטinfo.malmo@modernamuseet.se :
פֿאָלג אונדז אויף סאָציאַלע מעדיעס
פֿײסבוק ModernaMuseetMalmo
אינסטאַגראַםModernaMuseetMalmo@ :
טװיטערModernaMalmo@ :

www.modernamuseet.se

