
МУЗЕЙ ШТЕДЕЛЬ  

Музей Штедель було засновано у 1815 році благодійним фондом франкфуртсь-
кого банкіра та комерсанта Йогана Фрідріха Штеделя. Насьогодні музей 
вважається найстарішим та найавторитетнішим музейним фондом Німеччини. 
Під одним дахом колекція музею пропонує чи не вичерпний погляд на 700  
років європейської історії мистецтва – від початку XIV сторіччя крізь Ренесанс, 
бароко, класику модернізму – до сучасного мистецтва. 

Загалом колекція нараховує 3 100 полотен, 660 скульптур, понад 4 600 світлин 
та більше 100 000 малюнків і графік. Перлинами фондів є шедеври таких  
митців як Лукас Кранах, Альбрехт Дюрер, Сандро Ботічеллі, Рембрандт ван 
Рейн, Ян Вермеер, Клод Моне, Пабло Пікассо, Ернст Людвіґ Кірхнер, Макс 
Бекман, Альберто Джіакометті, Френсіс Бекон, Ґерхард Ріхтер, Вольфґанґ 
Тільманс, Іза Ґенцкен тощо. 

Характерною рисою для музею є проведення в ньому численних відомих у світі 
тематичних виставок та різноманітних культурно-освітянських програм, які  
окрім екскурсій, надають простір для досліджень та прояву власної творчості,  
а також містять мультимедійні інсталяції для можливості сприйняття мистецтва 
навіть поза фізичними межами музею. Таким чином кожне відвідування музею 
щоразу обіцяє нові враження та демонструє нові джерела для натхнення. 
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СЕРВІС 

Музей Штедель
Шаумайнкай 63, 60596 Франкфурт-на-Майні, тел. +49(0)69-605098-200
факс +49(0)69-605098-111, info@staedelmuseum.de, www.staedelmuseum.de
Попередній продаж квитків: tickets.staedelmuseum.de

Години роботи
вт, ср, сб, нд – з 10.00 до 18.00 
чт, пт – з 10.00 до 21.00 
понеділок – вихідний.
Інформацію про спеціальні години роботи дивіться на веб-сторінці  
www.staedelmuseum.de

Вхідні квитки
14 євро, зі знижкою – 12 євро, сімейний квиток – 24 євро.
Для дітей до 12 років відвідування музею безкоштовне.
Квиток дійсний на всій території музейного комплексу, включаючи  
тематичні виставки.

Заходи та приватні екскурсії
Запис на екскурсії за телефоном +49(0)69-605098-200 або електронно  
поштою на info@staedelmuseum.de
За попередньою реєстрацією екскурсії доступні німецькою, англійською,  
французькою, голландською, італійською, іспанською та японською мовами.

Бекоштовний Wi-Fi у Штеделі 
Усім відвідувачам у якості безкоштовного сервісу надається Wi-Fi. Збагатіть 
свій досвід відвідування музею з нашим дигітальним супроводом, під’єднавши 
мобільний пристрій до Wi-Fi-мережі „StaedelMuseum“. Пароль для входу у  
бездротову бережу не вимагається.

Бібліотека та медіатека
Значні літературні фонди музею поряд з виставковими документами про-
понуються для ознайомлення або для інтенсивного навчання як окремим 
відвідувачам і групам, так і шкільним класам: 
Вт, ср, пт – з 10.00 до 17.00; чт – з 10.00. до 20.00.  
У графіку можливі зміни.

Зал вивчення колекції графіки
Експозиція малюнків та друкованої графіки для відвідувачів: 
Ср, пт – з 14.00 до 17.00, чт  – з 14.00 до 19.00.
У графіку можливі зміни. 
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Музейна крамниця та кафе 
Музейна крамниця пропонує широкий вибір книжок, подарунків та  сувенірів, 
пов’язаних з темами мистецтва, архітектури і дизайну. Окремі товари доступні 
також у нашому онлайн-магазині.
Музейна крамниця: тел. +49(0)69-605098-230
museumsshop@staedelmuseum.de
Кафе: тел. +49(0)69-605098-197

Вт, ср, сб, нд – з 10.00 до 18.00 
чт, пт – з 10.00 до 21.00 
У графіку можливі зміни.
 
Громадський транспорт
Лінії метро U1, U2, U3, U8 (зупинка Schweizer Platz), трамваї 15 та 16  
(зупинка Otto-Hahn-Platz), автобус 46 (зупинка Städel), а пішки від головного  
вокзалу (Hauptbahnhof) до музею можна дістатися вулицею Holbeinsteg  
приблизно за 15 хвилин.

Інформація щодо безбар’єрного доступу
Для відвідувачів з обмеженою рухливістю або з дитячими візками  
у музеї Штедель діє ліфт, що знаходиться на східному боці будівлі  
(зі сторони вулиці Dürerstraße).

Стежте за Штеделем!

Порада
Безкоштовний мобільний додаток Städel (Android, iOS – доступний англійською 
та німецькою мовами) – ваш ідеальний супутник під час відвідування музею. 
Відкрийте для себе перлини колекції!

Залишаємо за собою право на можливу неактуальну інформацію. Будь ласка, 
у першу чергу орієнтуйтеся на вичерпну інформацію щодо музею Штедель, 
тематичних виставок, заходів та  сервісів на нашому англо- та німецькомовному 
веб-сайті www.staedelmuseum.de

700 років мистецтва під одним дахом: музей Штедель на франкфуртсько-
му березі Майну – один з найвизначніших музеїв Німеччини. На 7 500 м2 
представлені твори мистецтва від середньовіччя до сьогодення.
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