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Poniedziałek: 14.00–19.00
Wtorek do niedzieli: 10.00–19.00
Czwartek do 21
Cennik
10,00 EUR
8,00 EUR
		
7,00 EUR
		
Wstęp wolny
33,00 EUR

Muzeum Sztuki Współczesnej Stiftung Ludwig Wien (mumok) to
najwieksze w Europie Srodkowej muzeum sztuki współczesnej, w
którego posiadaniu znajduja sie obszerne zbiory miedzynarodowej
XX

stulecia

i

czasów

współczesnych.

Dzieki

stałym

ekspozycjom zbiorów oraz wystawom czasowym poswieconym
sztuce współczesnej mumok oferuje zwiedzajacym – w samym
sercu historycznego centrum Wiednia – fascynujace spotkanie ze
sztuka naszych czasów.

Seniorzy, Grupy, Karta
Wiedeńska
Wojsko / Służba cywilna
Bezrobotni, studenci do lat 27
Dzieci i młodzież do lat 19
Roczna karta wstępu

ZBIORY
Zbiory koncentruja sie na głównych nurtach sztuki współczesnej
– kolekcja obejmuje dzieła kubizmu, futuryzmu i surrealizmu a do
kierunków sztuki lat 60. i 70. XX wieku takich jak: pop-art, Fluxus
czy nowy realizm. Poczatek XX wieku reprezentuja miedzy innymi
obrazy i rzezby autorstwa Henri Matisse’a, Wassily’ego Kandinsky’ego,
Paula Klee, Pabla Picassa i Alberto Giacomettiego. Ponadto w
zbiorach znalezc mona główne dzieła pop-artu autorstwa Andy
Warhola i Roya Lichtensteina, podobnie jak wane pozycje Fluxusu,
sztuki konceptualnej czy akcjonizmu wiedenskiego. Ostatnie lata
przyniosły poszerzenie zbiorów mumok o aktualne pozycje sztuki

mumok Vienna

filmowej, sztuki wideo
i fotograficznej.

WYSTAWY
Obok cyklicznych dużych wystaw prezentujących sztukę współczesną
i awangardę od roku 1945 mumok pokazuje swoim zwiedzającym
dzieła z własnych zbiorów, które są uzupełnieniem danej wystawy
tematycznej. Przeżyjmy niezwykle zajmujące spotkania ze sztuką
naszych czasów pośrodku historycznego centrum Wiednia – od
klasycznego modernizmu aż po pop-art.
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PROGRAMA

Zwiedzanie poglądowe lub tematyczne
Obfitujące w wiele szczegółów zwiedzanie poglądowe pokazuje hity
kolekcji, wyjaśnia architekturę muzea mumok lub informuje o aktualnych
wystawach specjalnych. W soboty i niedziele o 14, czas trwania: 60 minut;
mumok Vienna

zwiedzanie dla grup po dokonaniu zgłoszenia w języku niemieckim,
angielskim, francuskim i włoskim, multimedialny przewodnik w języku
niemieckim i angielskim.
Warsztaty kreatywne
Otrzymują Państwo ekskluzywny przegląd aktualnych wystaw, aby
następnie odkryć w sobie artystę / artystkę w MUMOK Atelier. Pozwólcie
Państwo rozwinąć skrzydła swojej kreatywności w towarzystwie przyjaciół,
klientów czy współpracowników dzięki warsztatom malarskim, sitodruku
czy fotograficznym.
Ekskluzywne otwarcie wieczoru
Zaproście Państwo swoich gości na ekskluzywne otwarcie wieczoru
uwieńczonego przez MUMOK kieliszkiem szampana lub kolacją. Z
przyjemnością zaplanujemy dla Państwa wieczór w muzeum, w czasie
którego poczujecie niesamowitą atmosferę współczesnej architektury i
sztuki współczesnej w połączeniu z kulinarną przyjemnością.
mumok Café
Nowy mumok Café oferuje miejsca siedzące dla 78 osób i rozpieszcza
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swoich gości lekką, nieskomplikowaną, jednak obfitującą w wyrafinowane
smaki i jednocześnie nowoczesną linią kulinarną. Kosztując potraw o
delikatnym smaku lub rozkoszując się kawą i domowymi wyrobami
piekarniczymi i cukierniczymi można cudownie pobyć ze swoimi
myślami.
Sklep
Sklep muzealny to obowiązkowy punkt programu dla wszystkich
zainteresowanych wzornictwem i sztuką: znajdziemy tu literaturę dotyczącą
sztuki nowoczesnej i współczesnej, katalogi odnoszące się do wystaw lub
akcesoria wzornicze, jak parasole, osłonki na smartfony i torby.
Biblioteka
Biblioteka oferuje szeroka game moliwosci w zakresie prowadzenia
badan i naukowych dyskusji na temat sztuki. Biblioteka muzeum obejmuje
około 30 000 pozycji, przede wszystkim ksiaki, ksiaki o sztuce, katalogi i
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czasopisma z dziedziny sztuki XX i XXI wieku.

