Tervetuloa Moderna Museet -museoon
Moderna Museet -museossa on esillä yksi Euroopan merkittävimmistä modernin ja
nykytaiteen kokoelmista, jonka avainteoksiin kuuluvat muun muassa Henri Matissen,
Niki de Saint Phallen ja Salvador Dalín teokset. Moderna Museet -museon
omistamaan taidekokoelmaan kuuluu ruotsalaisten ja ulkomaalaisten taiteilijoiden
maalauksia, veistoksia, installaatioita, elokuvia ja videoita, piirustuksia ja grafiikkaa
1900-luvulta tähän päivään saakka. Kokoelmassa on myös valokuvia ja
valokuvapohjaista taidetta 1840-luvulta lähtien. Ympäri vuoden esittelemme laajan
taidekokoelman, jonka teokset vaihtelevat säännöllisin väliajoin. Samaan aikaan
esittelemme merkittävien taiteilijoiden väliaikaisia näyttelyitä ja muita jännittäviä,
taiteellisia projekteja.
Museossa on suosittu ravintola, josta on näkymä Djurgårdenin saarelle.
Myymälässä on laaja valikoima kirjoja, taidetta ja esineitä. Työpajassa on tarjolla
ohjelmaa lapsille.
Moderna Museet on valtion omistama museo, jonka tehtävänä on kerätä, säilyttää,
esitellä ja välittää 1900- ja 2000-luvun taidetta kaikissa muodoissaan.
Ulkoveistokset
Moderna Museet sijaitsee Tukholman keskustassa Skeppsholmen-saarella, jossa
museon ulkoveistokset ovat merkittävä osa ympäristöä. Veistoksiin kuuluvat muun
muassa Pablo Picasson Aamiainen ruohikolla, Niki de Saint Phallen ja Jean
Tinguelyn Paratiisi sekä Alexander Calderin Neljä elementtiä.
Historia
Moderna Museet avattiin vuonna 1958 talossa, jonka omistaa nykyisin
Arkkitehtuuri- ja designkeskus. Vuonna 1998 vihittiin käyttöön uusi rakennus, jonka
on suunnitellut espanjalainen arkkitehti Rafael Moneo. 26. joulukuuta 2009 avattiin
myös Moderna Museet Malmö. Moderna Museet on Ruotsin suosituin taidemuseo.
Otathan huomioon vieraillessasi Moderna Museetissa:
Nauti ja inspiroidu taiteesta.
Museo-oppaamme vastaavat mielellään kysymyksiin.
Taideteoksiin ei saa koskea, sillä pienikin kosketus voi vahingoittaa taideteoksen
pintaa.
Valokuvaus on sallittua näyttelytiloissa ilman salamaa.
Näyttelytiloissa, auditoriossa tai elokuvateatterissa ei saa puhua matkapuhelimella.
Reppua ei saa kantaa selässä, vaan kädessä tai vatsan päällä.
Näyttelytiloihin ei saa ottaa mukaan sateenvarjoa tai selfietikkua.
Syöminen ja juominen on sallittua ravintolassa, kahvilassa ja ruokailutilassa, mutta
ei näyttelytiloissa.
Käyntiosoite
Skeppsholmen, Tukholma.
Bussi 65 Centralstationenilta.
Metro Kungsträdgårdeniin.
Lautat Slussenista ja Djurgårdenista, kesällä myös Nybrovikenista.

Avoimet opastukset
Useita kertoja viikossa. Osoitteesta modernamuseet.se löydät päivämäärät ja ajat.
Opastus sisältyy pääsymaksuun.
Yhteystiedot
Puhelinnumero: 08-5202 3500

www.modernamuseet.se

