Tate Modern
Η Tate Modern είναι η κύρια πινακοθήκη μοντέρνας τέχνης του Ηνωμένου Βασιλείου και ένα
από τα πιο αγαπημένα αξιοθέατα για τους επισκέπτες του Λονδίνου. Στεγάζεται σε έναν πρώην
σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και παρουσιάζει εκθέσεις διεθνούς μοντέρνας τέχνης
από το 1900 έως σήμερα. Στις εκθέσεις συμπεριλαμβάνονται έργα σημαντικών καλλιτεχνών του
20ου αιώνα, όπως ο Picasso, ο Warhol και ο Dali. Η είσοδος στις εκθέσεις της μόνιμης
συλλογής είναι ελεύθερη και το μουσείο οργανώνει επίσης προσωρινές εκθέσεις, οι οποίες
μελετούν το έργο μεγάλων μοντέρνων καλλιτεχνών ή καλλιτεχνικών κινημάτων.

Είσοδος
Ελεύθερη είσοδος για τη μόνιμη συλλογή. Είσοδος με εισητήριο για τις μεγάλες προσωρινές
εκθέσεις.

Διεύθυνση
Tate Modern
Bankside
London, SE1 9TG
Γραμμή αυτόματων πληροφοριών +44 (0)20 7887 8008
Minicom: +44 (0)20 7887 8687
Email: informationtm@tate.org.uk

΄Ωρες Λειτουργίας
Κυριακή - Πέμπτη 10.00 - 18.00
Παρασκευή & Σάββατο 10.00 - 22.00
Κλειστά 24, 25, 26 Δεκεμβρίου

Χάρτης
Η Ταte Modern βρίσκεται στη νότια όχθη του ποταμού Τάμεση στην περιοχή Bankside, κοντά
στη Γέφυρα Blackfriars, απέναντι από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου και δίπλα στο
Θέατρο Globe του Σαίξπηρ.
Με πλοιάριο: Το πλοιάριο της Ταte αναχωρεί κάθε 40 λεπτά και συνδέει μέσω του Τάμεση την
Tate Britain, το London Eye και την Tate Modern.
Με το Μετρό: Οι σταθμοί Southwark (Γραμμή Jubilee) και Blackfriars (Γραμμές District και
Circle) είναι οι πιο κοντινοί, σε απόσταση περίπου δέκα λεπτών με τα πόδια και οι δύο.
Με λεωφορείο: Υπάρχουν αρκετά λεωφορεία που εξυπηρετούν την περιοχή, όπως οι αριθμοί
RV1, 45, 63, 100, 381 και 344.
Με¨τρένο: Ο σιδηροδρόμος Thameslink που συνδέει το Bedford και το Brighton σταματά στους
σταθμούς Blackfriars και London Bridge. Ο σταθμός London Bridge επίσης εξυπηρετεί το
νοτιοανατολικό Λονδίνο και την επαρχία Kent.
Με ταξί: Αν φθάσετε με ταξί, παρακαλώ ζητήστε απο τον οδηγό να σας αφήσει στη Δυτική
Είσοδο στην οδό Holland.
Με αυτοκίνητο: Τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας είναι ο καλύτερος τρόπος να έρθετε στο
μουσείο, διότι η στάθμευση στην Tate Modern είναι αυστηρά περιορισμένη στους γύρω
δρόμους.
Με τα πόδια: Η Γέφυρα Millennium προσφέρει πεζοδρομιακή σύνδεση μεταξύ της Tate Modern
και του καθεδρικού ναού του Αγίου Παύλου. Η απόσταση με τα πόδια από τον καθεδρικό στην
Tate Modern είναι περίπου δέκα λεπτά.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του London Tansport για περισσότερες πληροφορίες για τα
λεωφορεία και το Μετρό.

Πρόσβαση
Υπάρχουν δύο είσοδοι στο μουσείο. Η Βόρεια Είσοδος (μέσω του παραποτάμιου περίπατου) και
η Δυτική Είσοδος στον οδό Holland είναι προσβάσιμες στους επισκέπτες με αναπηρικά
καροτσάκια και καροτσάκια μωρών. Εννέα χώροι στάθμευσης για επισκέπτες με ειδικές ανάγκες
είναι διαθέσιμοι μέσω κράτησης στο τηλέφωνο +44 (0)20 7887 8888

Eκθέσεις της Συλλογής 2005
Η Συλλογή όπως εκτίθεται στην Tate Modern είναι οργανωμένη σε θεματικές ενότητες:
Ιστορία/Μνήμη/Κοινωνία
Τοπίο/Ύλη/Περιβάλλον
Γυμνό/Δράση/Σώμα

Νεκρή Φύση/Αντικείμενο/Πραγματικό
Υπάρχουν επίσης συμπληρωματικές εκθέσεις στους χώρους συνάθροισης και τα νέα
Καλλιτεχνικά Προγράμματα Unilever καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Προσωρινές εκθέσεις
http://www.tate.org.uk/modern/exhibitions/default.htm
Μερικές ημερομηνίες και τίτλοι εκθέσεων δεν έχουν επιβεβαιωθεί και μπορεί να αλλάξουν.
Παρακαλώ καλέστε 020 7887 8008 πριν την επίσκεψή σας.

Πωλητήρια στην Tate Modern
Τα πωλητήρια στην Tate Modern διαθέτουν μεγάλη ποικιλία εκδόσεων τέχνης, αφισών,
αντιγράφων, δώρων, και ταχυδρομικών καρτών καθώς επίσης και αποκλειστικές δημιουργίες
από σύγχρονους σχεδιαστές και καλλιτέχνες. Ανοικτά 10.00 - 18.00 Κυριακή με Πέμπτη, 10.00 22.00 Παρασκευή και Σάββατο.
Αν η επίσκεψή σας δεν είναι δυνατή, μπορείτε να παραγγείλετε Tate προιόντα από το διαδίκτυο
(link) ή μέσω τηλεφώνου στο +44 (0)20 7887 8870

Φαγητό στην Tate Modern
Η Τate Modern προσφέρει τέσσερα σημεία για φαγητό; το εστιατόριο, το καφέ, ένα περίπτερο
και ένα espresso bar.

Το Εστιατόριο Tate Modern
Ανοικτά 10.00 - 18.00 Κυριακή με Πέμπτη, 10.00 - 23.00 Παρασκευή και Σάββατο (τελευταίες
παραγγελίες 21.30). Για κρατήσεις, καλέστε στο +44 (0)20 7401 5020 (κρατήσεις δε γίνονται
δεκτές για μεσημεριανό Σάββατο και Κυριακή).

Το Καφέ της Tate Modern
Ανοικτά 10.00 - 18.00 Κυριακή με Πέμπτη, 10.00 - 22.00 Παρασκευή και Σάββατο (τελευταίες
παραγγελίες 21.30). Το Café 2 δέχεται κρατήσεις για μεγαλύτερες παρέες. Για να συζητήσετε τις
ανάγκες σας καλέστε στο +44 (0)20 7401 5014 ή στείλτε μας email στο
cafe2bookings@tate.org.uk

