Tate Britain
H Tate Britain είναι η παλιότερα γνωστή Tate Gallery και παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συλλογή
βρετανικής τέχνης στον κόσμο. Εδώ μπορεί κανείς να εξερευνήσει πάνω από 500 χρόνια
καλλιτεχνικής δημιουργίας , συμπεριλαμβανομένων γνωστών Βρετανών καλλιτεχνών όπως ο
JMW Turner, ο Thomas Gainsborough, ο John Constable, οι Pre-Raphaelites, ο William Blake, ο
David Hockney, ο Francis Bacon, αλλά και σύγχρονα έργα τέχνης στη σειρά Αrt Now. Οι
εκθέσεις αυτής της εκτενούς συλλογής παρουσιάζονται δωρεάν στο κοινό και συμπληρώνονται
όλο το χρόνο από προσωρινές εκθέσεις για την Βρετανική τέχνη.

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

Διεύθυνση
Tate Britain
Millbank
London SW1P 4RG
Γραμμή αυτόματων πληροφοριών +44 (0)20 7887 8008
Minicom: +44 (0)20 7887 8687
Email: information.desk@tate.org.uk

΄Ωρες Λειτουργίας
Ανοιχτά κάθε μέρα 10.00 - 17.50. Ανοιχτά ως 21.00 κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα. Κλειστά
24, 25, 26 Δεκεμβρίου

Χάρτης
Η Ταte Britain βρίσκεται στη βόρεια όχθη του ποταμού Τάμεση στην περιοχή Μillbank,
νοτιοδυτικά του κέντρου της πόλης και κοντά στο κτίριο του Κοινοβουλίου.
Με πλοιάριο: Το πλοιάριο της Ταte αναχωρεί κάθε 40 λεπτά και συνδέει μέσω του Τάμεση την
Tate Modern, το London Eye και την Tate Britain.
Με το Μετρό: Pimlico (Γραμμή Victoria - 600 μέτρα περίπου), Vauxhall (Γραμμή Victoria - 850
μέτρα περίπου)

Με λεωφορείο: Υπάρχουν αρκετά λεωφορεία που εξυπηρετούν την περιοχή, όπως οι αριθμοί 2,
3, C10, 36, 77Α, 88, 159, 185, 436 και 507.
Με τρένο: Σταθμός Vauxhall (περίπου 850 μέτρα) και Victoria (περίπου 1500 μέτρα).
Με ταξί: Σταθμός επιβίβασης - αποβίβασης ταξί βρίσκεται στο Millbank ακριβώς μπροστά στην
είσοδο του μουσείου.
Με αυτοκίνητο: Υπάρχει πολύ περιορισμένος αριθμός θέσεων στάθμευσης στους δρόμους γύρω
από την Tate Britain (ελεύθερη τα Σαββατοκύριακα και μετά τις 6.30μμ τις καθημερινές).

Πρόσβαση
Υπάρχει ισόπεδη πρόσβαση από την Είσοδο Manton στην οδό Attenbury, και ανελκυστήρας για
τις αίθουσες του μουσείου. Χώροι στάθμευσης και αναπηρικά καροτσάκια είναι διαθέσιμα. Για
κρατήσεις, παρακαλώ καλέστε 020 7887 8888

Eκθέσεις της Συλλογής Βρετανικής Τέχνης 1500 - 2005
Οι εκθέσεις ακολουθούν χρονολογική σειρά; μερικές αίθουσες εξετάζουν σε βάθος το έργο ενός
συγκεκριμένου καλλιτέχνη και άλλες παρουσιάζουν την τέχνη σε ευρύτερα ιστορικά πλαίσια. Η
Τate Britain στεγάζει επίσης το κληροδότημα του JWM Turner, ενός από τους πιο διάσημους
και σημαντικούς Άγγλους καλλιτέχνες του 19ου αιώνα.

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

Πωλητήρια στην Tate Britain
Τα πωλητήρια στην Tate Britain διαθέτουν μια εντυπωσιακή ποικιλία βιβλίων τέχνης, αφισών,
αντιγράφων, γραφικής ύλης, ευχητήριων καρτών, δώρων, διαφανειών και μια αίθουσα
ταχυδρομικών καρτών με έργα από την συλλογή της Tate. 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

Εστιατόρια στην Tate Britain
Το καφέ αυτοεξυπηρέτησης προσφέρει μια σειρά φρέσκων γλυκισμάτων, καλής ποιότητας
sandwiches, ελαφρά γεύματα, σούπες, γλυκά και αναψυκτικά. Ανοικτά καθημερινά10.00 17.40.
Το Εστιατόριο είναι ανοικτό καθημερινά για μεσημεριανό φαγητό, 12.00 - 15.00 (τελευταίες
παραγγελίες στις 15.00) τη Δευτέρα ως το Σάββατο, 12.00 - 16.00 (τελευταίες παραγγελίες στις
16.00) την Κυριακή. Χορτοφαγικά γεύματα και γεύματα για παιδιά είναι διαθέσιμα.
Συνιστώνται κρατήσεις - τηλ 020 7887 8825 φαξ 020 7887 8902 ή email
tate.restaurant@tate.org.uk

