Tate St Ives
Με τα καινοτομικά εκθεσιακά και εκπαιδευτικά της προγράμματα, η Tate St Ives
προάγει την καλύτερη κατανόηση και απόλαυση της μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης,
καθώς και της ευρύτερης Συλλογής της Tate, στο μοναδικό πολιτιστικό πλαίσιο του St
Ives στην Κορνουάλλη. Η Tate είναι επίσης υπεύθυνη για τη διεύθυνση του Μουσείου
και του Κήπου Γλυπτικής της Barbara Hepworth.

Tιμές Εισόδου
Tate St Ives: Ενήλικες - £5.50 (£2.50 με έκπτωση)
Μουσείο Barbara Hepworth: Ενήλικες - £4.50 (£2.25 με έκπτωση)
Ελεύθερη είσοδος για Μέλη της Tate, παιδιά κάτω των 18 και ενήλικες άνω των 60.

Διεύθυνση
Porthmeor Beach
St Ives
Cornwall
TR26 1TG
Τηλ: +44 (0)1736 796226
Email:
tatestivesinfo@tate.org.uk

΄Ωρες Λειτουργίας
Mάρτιος - Οκτώβριος ανοικτά
κάθε μέρα 10.00 - 17.30
(Τελευταία είσοδος 17.00)
Νοέμβριος - Φεβρουάριος, Τρίτη
- Κυριακή 10.00 - 16.30
(Τελευταία είσοδος 16.00)

Χάρτης
Με τα πόδια: Το μουσείο
βρίσκεται σε κοντινή απόσταση
με τα πόδια από το κέντρο της
πόλης του St Ives και από τη
Porthmeor Beach.
Με τρένο: Υπάρχει συχνή σύνδεση από το σταθμό Paddington του Λονδίνου. Αλλάξτε
στο St Erth για την επαρχιακή γραμμή για St Ives.

Πρόσβαση
Yπάρχει κεκλιμένη πρόσβαση στο μουσείο και μια ειδικά διαμορφωμένη τουαλέτα για
επισκέπτες με ειδικές ανάγκες. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ
καλέστε στο 01736 796226 ή ζητήστε γραπτώς το ειδικό φυλλάδιο πληροφοριών με
οδηγίες για το πώς να επισκεφθείτε την Tate St Ives και το Μουσείο Barbara Hepworth.
Αλλαγές στις εκθέσεις της Συλλογής
Περιστασιακά οι αίθουσες στην Tate St Ives κλείνουν στο κοινό για την αλλαγή των
εκθέσεων. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το μουσείο πριν την επίσκεψή σας. Κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου κλειστής ή περιορισμένης πρόσβασης το Μουσείο και ο
Κήπος Γλυπτικής της Barbara Hepworth, το πωλητήριο και το καφέ παραμένουν
ανοικτά.

Προσωρινές εκθέσεις
http://www.tate.org.uk/stives/exhibitions/default.htm
Μερικές ημερομηνίες και τίτλοι εκθέσεων δεν έχουν επιβεβαιωθεί και μπορεί να
αλλάξουν. Παρακαλώ καλέστε 01736 796226 πριν την επίσκεψή σας.

Tate St Ives Εστιατόριο και Καφέ
Απρίλιος - Οκτώβριος, ανοικτά κάθε μέρα 10.00 - 17.00
Νοέμβριος - Μάρτιος, Τρίτη με Κυριακή 10.00 - 16.00

Tate St Ives Πωλητήριο
Ανοικτό κατά τη διάρκεια ωρών λειτουργίας του μουσείου, το Πωλητήριο διαθέτει μια
εντυπωσιακή ποικιλία βιβλίων, καρτών και αφισών με έμφαση στην τέχνη και τους
καλλιτέχνες του St Ives. Τηλεφωνήστε στο 01736 796226 ή επισκεφθείτε το τμήμα Shop
Online αυτής της ιστοσελίδας για αγορές Tate προιόντων μέσω του διαδικτύου.

