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Omslag: Skulptur av Gert Germeraad

Nyfikenhet, lust och kreativitet
Öga mot öga – så heter den senaste basutställningen på Trelleborgs
Museum. Den handlar om de människor som levde här före oss, spännande
historier och spännande tider. Men titeln kan också stå för tanken med hela
museet. Här kan man känna, uppleva, bli involverad, kort sagt beröras både av
konst och hantverk och historiens märkliga vingslag och – och som vi hoppas,
känna just nyfikenhet, lust och kreativitet.

Viking av modellmakare Oscar Nilsson

Tancredi Valeri

ÖGA mot ÖGA – här kommer du riktigt nära både trelle-

borgsvikingen med sina märkligt filade tänder och den stiliga drottningen
från Vemmerlöv. För att inte tala om de flitiga dösbyggarna och de spännande
Skateholmarna – alla skickligt gestaltade av duktiga konstnärer. De har massor
att berätta och vi får följa dem tillbaka i tiden, allt ifrån vikingatiden för 1000
år sedan, till jägar-fiskar-samlarstenålder för 7000 år sedan. Vågar du?

Stadslifv

– 1867 blev Trelleborg stad för andra gången. Första
gången var under tidigt 1200-tal, då sillfisket nådde oanade höjder. Men på
1600-talet förlorades stadsrättigheterna – upprepade klagomål från främst
Malmö satte stopp för vidare tillväxt. År 1867 kunde staten dock inte stå
emot längre – Trelleborg blev återigen stad. Detta var grosshandlarnas och
entreprenörernas era – och arbetarnas! Men den industriella revolutionen
var så mycket mer än mekanik och teknik. Det var också framväxten av ett
helt nytt samhällssystem. En tid när människor gick samman och kämpade
för religionsfrihet, nykterhet, bättre arbetsvillkor och ökad jämställdhet.

2010 flyttade museet in
i den fina byggnaden på
Stortorget. Tidigare hade
Tingsrätten huserat här
och lokalen visade sig
passa alldeles utmärkt
som museum. Den tidigare
stora rättegångssalen är
nu en av Sveriges vackraste utställningslokaler.
Här pågår ständigt olika
tillfälliga utställningar
om konst och konsthantverk. Även i andra
salar skiftar ämnena och
de kan handla om precis
allt!

Skulptur Johan Röing

Tillfälliga
utställningar

BIA

Museet har också en biograf eller en
som det hette i Trelleborg förr i
tiden. Här visas film nonstop, alla dagar. Filmerna byts månadsvis och det kan
handla både om gamla journalfilmer och om nyare film av olika slag.

Butiken är innehållsrik och lustfylld, här finns allt från dammvippor i
äkta borst till spännande designföremål och vackra silversmycken. Presenter
köper du med fördel här! Och i caféet bjuds prima ekologiskt kaffe och
goda kakor.

Kulturmagasinet innehåller museets rika samlingar av

föremål av alla de slag, allt från husgeråd och textilier till cyklar och brandvagnar. Kontakta gärna museet för att boka en gruppvisning.

Digitalt museum – sök på nätet bland museets föremål

och fotografier. Delar av samlingarna finns tillgängliga här och varje månad
fylls det på med fler föremål. www.digitaltmuseum.se

Museet ligger i kanten av
Stadsparken, och påfåglar,
kalkoner, höns och ankor,
parkens lika brokiga som
härliga invånare, välkomnar
dig på en tur i parken. Ett
stenkast från museet, hittar
du då också

Axel Ebbes
Konsthall

en arkitektonisk liten pärla,
uppförd i klockren funkis.
Att här beundra Axel Ebbes
sköna skulpturer är som att
gå in i en annan värld.
Öppettiderna, liksom de
tillfälliga utställningarna på
Konsthallen varierar.
Gå gärna in på hemsidan
www.trelleborg.se/konsthallen
för att vara på den säkra sidan.

Vill du veta mer?

Tillfälliga
utställningar

Stadslifv

Nödutgång

WC, kapprum

Öga mot öga
Tillfälliga
utställningar
Nödutgång

Reception och butik
Café

Stortorget

Biograf

Stadsparken

Besök gärna vår hemsida,
www.trelleborg.se/museum.
Där står att läsa om både
utställningar och evenemang.
Och om tillgänglighet!
OBS! Vi behöver alltid hjälp
av barn för att lösa museets
mysterier!

Nödutgång

Trelleborgs Museum

Stortorget 1, Trelleborg

Museets öppettider: se www.trelleborg.se/museum
Vi tar gärna emot grupper för visning
Fri entré för alla under 20 år
tel 0410-73 30 45 eller 0410-73 30 50
www.trelleborg.se/museum www.facebook.com/trelleborgsmuseum

Axel Ebbes Konsthall

Hesekillegatan 1, Trelleborg

Konsthallens öppettider: se www.trelleborg.se/konsthallen
Vi tar gärna emot grupper för visning.
Fri entré för alla under 20 år

tel 0410-73 30 56 eller 0410-73 30 45
www.trelleborg.se/konsthallen www.facebook.com/trelleborgsmuseum
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Följ oss på Facebook!
www.facebook.com/
trelleborgsmuseum

