ברוכים הבאים צו די מאדערנע מוסיט
מאדערנע מוסיט האט איינס פון אייראפע'ס הויפט זאמלונגען פון מאדערענע און פארגעשריטענע מאלעריי ,מיט די
הויפט ארבעט פון הענרי מעטיסי ,ניקי די סעינט פעלי און סאלוואדאר דאלי .די זאמלונג באשטייט פון מאלעריי וואס
באלאנגט צו מאדערנע מוסיט און רעכנט אריין מאלעריי ,סקולפטור ,אינסטעלאציעס ,פילם און ווידיאו ,בילדער און
גרעפיקס ,פון שוועדישע און אינטערנאציאנאלע מעלער פון די גאנצע צוואנציגסטע יארהונדערט ,ווי אויך בילדער און
בילד-באזירטע מאלעריי פון  1840און ווייטער .די רייכע זאמלונג איז ארויסגעשטעלט א גאנץ יאר און הענגט
שטענדיג .און די זעלבע צייט זענען אלץ פאראן צייטווייליגע עקזיבישאנס מיט גרויסע מעלער און אנדערע
אינטערסאנטע מאלעריי פראיעקטן.
די מוזיאום האט א פאפולערע רעסטוראנט מיט א בליק צו יארגארדאן אינזל .דאס געשעפט האט א ברייטע איסוואל פון
ביכער ,דיזיין און געדזשעטס אין די ווארקשאפ פראגראם פאר קינדער.
מאדערנע מוסיט איז א מוזיאום אונטער די רעגירונגס אייגנטומערשאפט און איז בא-אויפטראגט צו זאמלען ,האלטן,
ארויסלייגן און קאמיוניקירן מאלעריי פונעם צוואנציג'סטן און איין-און-צוואנציג'סטן יארהונדערט אין אלע אירע
פארמען.
דרויסנדיגע סקולפטור
מאדערנע מוסיט געפונט זיך אין צענטראל שטאקהאלם אויף די שעפשאלמען אינזל ,ווי די מוזיאום'ס דרויסנדיגע
סקולפטור איז א ווערדפולע טייל פונעם ארום .איר קענט זעהן סקולפטורס למשל 'ברעקפעסט און די קאנטריסייד' פון
פאבלא פיקאסא' ,פאראדייס' פון ניקי די סעינט פעלי און דזשיען טינגיועלי ,ווי אויך 'די פיר עלעמענטן' פון
אלעקסאנדער קאלדער.
היסטאריע
מאדערנע מוסיט האט זיך געעפענט אין  1958אין די געביידע וואס אנטהאלט היינט די ארכיטעקטור און דיזיין
צענטער .אום  1998האט די נייע געביידע ,וואס איז דיזיינט געווארן דורכן שפאנישן ארכיטעקט רעפעאל מאניא ,זיך
געעפענט .אום דעצעמבער  2009 ,26האט זיך די מאדערנע מוסיט אין מעלמא געעפענט .מאדערנע מוסיט איז די
מערסט באזוכטע מאלעריי מוזיאום אין שוועדן.
ווען איר באזוכט מאדערנע מוסיט ,געדענקט צו:
הנאה האבן אין אינספירירט ווערן פון מאלעריי.
אונזער מוזיאום אנפירער זענען צופרידן צו ענטפערן פראגעס.
ביטע רירט נישט אן דא מאלערייען ,צום באדויען ,אפילו א קליינע פינגער קען שעדיגן א מאלעריי.
בילדער-כאפן איז ערלויבט אין די עקזיבישאן צימערן ,אבער נוצט נישט די פלעש.
ביטע רעדט נישט אויפן טעלעפאן אין די די עקזיבישאן צימערן ,אודיטוריום אדער פילם.
רוקזעק מעגן נישט געטראגן ווערן אויפן רוקן ,נאר געהאלטן אין די הענט אדער ארום דיין בויך.
שירעם אדער סעלפי שטעקענעס קענען נישט ווערן אריינגענומען אין די די עקזיבישאן זאלן.
עסן אין טרינקען זענען ערלויבט אין די רעסטוראנטן אין קאפע ,אבער נישט אין די די עקזיבישאן צימערן.
וויזיטינג אדרעס
שעפשאלמען ,שטאקהאלם.
באס  65פון די צענטראלע סטאנציע.
באן צו קונגסטראדגרטן
שיפן פון סלוסען און יארגארדן ,און דורכאויס ,אויך פון ניבראוויקען.

אפענע צייגענישן
עטליכע מאל א וואך .גייט צו  modernamuseet.seפאר טעג און צייטן .צייגענישן זענען אריינגערעכנט אין די
איינטריט קאסטן.
פארבינדט אייך מיט אונז
טעלעפאן נומער08-5202 3500 :

www.modernamuseet.se

