
1

©
 G

eo
rg

 P
at

er
m

an
n/

Bi
ld

el
em

en
te

 v
on

 F
re

ep
ik

Книжка-головоломка для дітей по музеях Дюссельдорфа

Крізь простір та час

Любі друзі!

3-2-1 поїхали!
Ласкаво просимо до подорожі крізь простір і час!

За допомогою цього буклету ви зможете прокласти свій шлях по 
Дюссельдорфу і дізнатися багато нового про наші дванадцять планет-
музеїв.

Досліджуйте захоплюючі місця та дізнавайтеся пригодницькі історії про 
наше місто на Рейні, познайомтеся з відомими та менш відомими жителями 
Дюссельдора та подивіться на кераміку, фотографії та витвори мистецтва 
галактичного масштабу під час вашої подорожі.

Будь то в Ніч дитячих музеїв, під час тижнів акції навесні та влітку 2022 
року або ж просто у вихідні та святкові дні під час канікул – у нашому 
буклеті із загадками ви знайдете всі необхідні координати та інформацію. 
Одже пристебніть ремені та дозвольте подорожі початися!

Бажаємо вам отримати масу насолоди!

Чи хотіли б ви перевірити свої знання про нашу музейну галактику?

З 1 травня 2022 року всі відповіді на наші загадки ви знайдете на сторінці 
відділу культури Дюссельдорфа під заголовком “Kindermuseumsnacht”.
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Музей кіно

У самому серці старого міста, за кілька хвилин ходьби від набережної 
Рейна, за історичною стіною, що в 18 сторіччі відмічала колишню 
міську в‘язницю, з 1993 року знаходиться фіолетовий музей кіно зі 
своїм кінотеатром „Чорний ящик“. Під час екскурсії по виставці площею 
2000 квадратних метрів ти побачиш яскраві костюми, чарівні ліхтарі та 
мініатюрних монстрів.
Помилуйся рідкісним театром тіней і прапорами, що сяють при місячному 
світлі, відвідай сільську кухню Петсона і Фіндуса або сядь у білий 
автомобіль, щоб покататися по сільській місцевості.
Крім чотирьох шкільних кінофестивалів, музей кіно цілий рік пропонує 
пригодницькі тури та майстер-класи для дитячих садків і шкіл, а також 
проводить дитячі дні народження та святкові програми.

Встань на майданчику перед головним входом та знайди ім‘я Луїза, 
написане на золотому фоні.
Знайди місце неподалік
Музею кіно та дізнайся таким чином, хто така Луїза. А тепер вгадай, що 
такого цінного вона виграла як єдина німецька акторка.

Стань перед головним входом у Музей кіно.
Там, де ти зараз стоїш, у 18 сторшччі злочинці хоч-не-хоч знаходили свій 
притулок, бо саме тут стояла колись міська в‘язниця Дюссельдорфа.
Твоє завдання - з‘ясувати ім‘я людини, яка дбала про ув‘язнених у той час.
Щоб знайти меморіальну табличку, тобі потрібно пройти крізь історичний 
портал.
Підказка: розвертайся  та пройди кілька кроків, щоб увійти в портал зліва. 
Там ти знайдеш меморіальну табличку.

Музей Ґете

У міському парку Хофгартен – у замку – ти знайдеш музей Гете. Йоганн 
Вольфганг Гете писав вірші, п‘єси та романи. Це зробило його всесвітньо 
відомим. Але він також малював краєвиди та навіть займався науковими 
дослідженнями. Тому тут, у музеї, є багато цікавого, наприклад, будинок 
Ґете у мініатюрі. Для музейних детективів серед вас ми проводимо 
полювання на скарби та цифрові ралі.

Під час дитячої ночі музеїв ти зіткнешся і з супергероями світу богів, адже 
планети на які Гете дивився в телескоп носять імена богів. У саду музею 
можна зробити швидкий дослідницький політ до Юпітера та Венери і 
дозаправитися для подальших польотів.

На лужайці перед палацом Егерхоф лежить величезна книжка. Роман 
Гете „Смуток юного Вертера“ був настільки знаменитий, що герої роману 
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з‘являлися тоді в картинках на фарфорових горнятках і тарілках, на 
віялах, шпалерах і навіть у музеї воскових фігур!
У нас у музеї теж є предмет, на якому намальовані персонажі цієї історії. 
Заглянь у вікна з боку замку!

А так ти потрапиш до нашої цифрової майстерні:
www.goethe-museum.de/de/bildung/kinder

У саду музею ми встановили силуетну стіну. Візьми аксесуари, щоб 
перевтілитися за цією стіною! Зробіть фотографію за допомогою 
моментальної камери та вклей її в поле на цій сторінці!

*Після дитячої ночі музеїв рамка для силуетних картин залишиться у 
нашій майстерні до 30 квітня. Камеру ти зможеш позичити на касі.

Інститут імені Генріха Гейне

В Інституті Генріха Гейне ти можеш дізнатися все про відомого поета 
Генріха Гейна. Він народився в Дюссельдорфі в 1797 році і виріс у 
старому місті. Прославився він своїми захоплюючими звітами про 
подорожі Європою або поемою „Лорелея“. Оскільки він мужньо виступав 
за свободу народу та проти несправедливості королів, йому довелося 
покинути Німеччину.Він поїхав до Франції та жив у Парижі. Там він 
працював у газеті і продовжував писати багато книг та віршів. Його 
книги досі відомі у всьому світі.

У нашому музеї ти можеш виявити, серед іншого, пасмо волосся Гейне 
та почитати його книги у бібліотеці. У нас також є архів, де зберігаються 
майже всі листи Гейне та дорогоцінні рукописи.

У внутрішньому дворі Інституту сховався поет Генріх Гейне. Чи ти взмозі 
його знайти? В руках
він тримає аркуш паперу та перо. Таким пером Гейне писав усі свої 
вірші, книги та листи. Знаєш, що ще йому треба було для написання?

У нашому музеї є особливі вікна. Якщо перейти на інший бік вулиці 
та подивитися вгору, то можна прочитати знаменитий вірш Гейне 
„Лорелея“. Про що він? Намалюй знизу свою власну Лорелею.

Хетьєнс – німецький музей кераміки

Ласкаво просимо на Планету Хетьєнс, ласкаво просимо до дивовижного 
світу кераміки!
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В історичному палаці Нессельроді діти та батьки можуть вирушити у 
подорож через 8000 років історії людства та відвідати п‘ять континентів. 
Тут ти знайдеш таємничі археологічні скарби та дорогоцінні витвори 
мистецтва з усього світу.

Як щодо короткої подорожі в Осаку для складання орігамі або курсів 
живопису в мануфактурі Мейссен? Підпишись на нашу сімейну 
програму та здивуйся, куди приведе тебе подорож у часі! Якщо ти 
хочеш розділити такий творчий досвід із друзями, то ти також можеш 
відсвяткувати з нами свій день народження.

У вісімнадцятому сторіччі при європейському дворі увійшов у моду 
особливий вид прикраси столу. Квіти, овочі, фрукти та розкішні 
страви прикрашали святковий стіл в особливих випадках. Але якби ми 
придивилися уважніше, то могли б помітити, що вони не справжні, а 
порцелянові. Порцелянова їжа
була дуже практичною, тому що не псувалась і могла використовуватися 
знову і знову для прикраси столу.

Подивіться на банер біля нашого головного входу. На ньому зображено 
тарілку, виготовлену Мейсенською порцеляновою мануфактурою 
близько 1745 року. Порцелянові фрукти на тарілці дивним чином 
імітують форму справжніх _ _ _ _ __ (вишень).

Подивися у вікно ліворуч від головного входу. Бачиш великий купол? Ти 
стоїш перед найбільшим об‘єктом у Хетьєнсі.
Він прибув у музей у 53-х дерев‘яних ящиках, і його довелося збирати 
разом як велику головоломку. У країні свого походження, Пакистані, 
він був вінчаючою частиною будівлі. Поверхні стіни купола розписані 
квітами. Основний колір, що використовується для прикраси, має 
особливе значення у ісламській культурі. Тепер ти, звичайно, і сам 
знаєш який це колір, і зможеш сам розфарбувати картинку.

Мистецтво у тунелі

KIT означає „Мистецтво в тунелі“. KIT – це тунельний простір під 
набережною Рейну, де регулярно проводяться виставки молодих 
художників. До того, як тут з‘явилися тунелі, біля набережної була дуже 
жвава проїжджа частина. Щоб зробити її більш привабливою для жителів 
Дюссельдорфа, місто вирішило прокласти тунель під набережною Рейну. 
У просторі між набережною і тунелем, яке в той час називалося „простір, 
що залишився“, зараз розташовується KIT.
Художники та творчі люди швидко дізналися про незвичайну бетонну 
будівлю. З 1992 по 1996 рік тут проходили театральні вистави, вечірки 
та мистецькі виставки. Через 10 років, за 12 місяців архітектори Ніклаус 
Фріцші, Бенедикт Шталь і Гюнтер Баум перетворили KIT на місце, в 
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якому ми сьогодні захоплюємося мистецтвом. Було створено простір, 
який надихає і захоплює нас своєю особливою архітектурою.

Оглянь дуже уважно приміщення тунелю. Картинки та дисплеї поруч із 
касою та інформаційний текст ліворуч допоможуть тобі відповісти на такі 
запитання:
Як звати архітекторів, які побудували KIT?
Скільки часу пішло на розбудову KIT?
Скільки світлових люків є в KIT?
Скільки тунельних труб стосується КІТ‘у?

Маленький архітектор!
Тепер твоя черга стати архітектором. Що можна було б змінити?
Якої прибудови не вистачає KIT? Можливо, сади на даху чи дзвіниці? 
Додай свої ідеї до будівельних планів архітекторів!

Художня галерея

Галерея мистецтв розташована у центрі Дюссельдорфа. Багато відомих 
художників виставляли тут своїроботи, і ти завжди можеш відкрити 
тут для себе нові виставки живопису, скульптури, фотографії, відео та 
незвичайні інсталяції. Може, ти вже сам відвідував галерею мистецтв?

Сьогоднішня галерея мистецтв Дюссельдорфа - це сірий бетонний куб, 
що височіє на темно-сірій основі. Цей стиль називається бруталізм, і 
він був дуже популярний у 1960-х роках, коли було збудовано нову 
галерею. Однак як музей галерея мистецтв існує набагато довше, з 1881 
року.

На жаль, старий будинок Художньої галереї був зруйнований під час 
Другої світової війни. Проте праворуч від галереї досі можна знайти 
рештки старої будівлі. Якщо ти обійдеш навколо будівлі праворуч, 
побачиш чотири скульптури,
які стояли перед входом до старої художньої галереї. Це постаті 
чотирьох муз, стародавніх богинь мистецтв. До речі, слово музей також 
походить від них.
Перша – муза музики,
друга уособлює мистецтво,
третя – скульптуру, а четверта – архітектуру.

Муза мистецтва тримає щось у руках, що для багатьох художників, і 
особливо живописців, незамінно. Що це таке?

Бажаєш намалювати власну музу?
Що вона тримає у руці?
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Палац мистецтв

Палац мистецтв був збудований майже 120 років тому. Тут проводились 
важливі художні виставки. У 1926 році палац мистецтв отримав новий 
фасад із червоної цегли, а вся будівля була розширена. Таким чином, 
він став частиною комплексу Еренхоф з його будинками та садами. І 
сьогодні палац мистецтв, як і раніше, залишається домом мистецтв. 
Окрім захоплюючих виставок, тут знаходиться чудовий музей із безліччю 
різноманітних художніх скарбів.
У колекціях ти можеш виявити чудові келихи, барвисті картини, гарні 
малюнки, різноманітні фотографії, майстерно вишиті предмети одягу та 
багато іншого.
Тут ти можеш побачити світлину старого палацу мистецтв. Один кут 
зберігся донині. Чи зможеш знайти його?

Знайдіть напис над входом на виставку у палаці мистецтв!
У ньому сказано :

Ти знаєш, яка це мова?
Англійська
Турецька
Латинська
У перекладі це означає: “присвячений мистецтву”.

Зараз тут триває будівництво і основні колекції закриті, але на виставках 
є цікава програма для дітей. Тут ти можеш, наприклад, записатися 
на екскурсію зі смолоскипом, розгадати загадки або побродити, 
помайструвати. А ще можна пограти на дитячому сайті:  
www.kunstpalast.de/kinder

Наш дитячий сайт має талісман: досить великий звір на ім‘я Неле.

Озирнися на лужку перед Палацом мистецтв. Ти її помітив?

Що за тварина Нелі?
○ Слон   ○ Носоріг   ○ Бегемот

Художник Йоганнес Брус відлив Неле із бронзи.
Тому вона може жити тут, у Дюссельдорфі, хоча насправді вона родом із 
теплої Африки. І ти можеш навіть покататися на ній!

Намалюй тварину, яку ти хотів би зустріти тут, в Еренхофі!
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Меморіал 

За великими зеленими дверима знаходиться виставка «Дюссельдорфські 
діти та молодь при націонал-соціалізмі», де можна дізнатися, як молоді 
дюссельдорфці пережили епоху нацизму та Другу світову війну (1939–
1945). Перше уявлення про меморіал ти можеш отримати у нашому 
віртуальному турі:  
art.vision/mahn-und-gedenkstaette
Але набагато краще, якщо ти прийдеш разом із батьками і друзями та 
познайомишся з пам‘ятним місцем!

Меморіал розташований у старій ратуші на Мюленштрассе (Mühlenstra-
ße). Якщо уважно подивитися на будинок зовні, можна багато дізнатися 
про його 400-річну історію.

У 1911 році жителі Дюссельдора могли дістатися ратуші пішки, 
велосипедом та іншим транспортом. Що це був за транспорт? Чи ти 
зможеш знайти підказку?
Порада: з метою безпеки тобі потрібен дорослий та ліхтарик. Уважно 
дивись на дорогу...
T _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ця розгадка не зовсім підходить до загального рішення. Ми будемо раді, 
якщо ти все одно розгадаєш нашу загадку!

Задовго до того, як тут з‘явився меморіал, на даху ратуші було 
збудовано обсерваторію. Звідси астрономи дивилися на зоряне небо. На 
жаль, сьогодні її вже нема, але ти все ще можеш спостерігати за зірками! 
Як виглядає небо над тобою? Ясне? Або похмуре? Якщо похмуре, то 
використовуй свою уяву, щоб розігнати хмари та почати малювати... 
Більш детальну інформацію про обсерваторію ти можеш знайти тут:

Форум NRW (Північна Рейн Вестфалія)

Багато будинків належать дюссельдорфському комплексу Еренхофу. 
Вони були побудовані або перебудовані в 1926 для великої виставки. 
Впізнати їх можна по червоній цеглі В Еренхофі також працює Форум 
NRW з виставками на актуальні теми в галузі фотографії, поп-культури 
та цифрового мистецтва.

Знайди чотири великі вази.
Бачиш на них постаті?
Ваза на стіні навпроти Форуму до концертного залу
○ Чоловіки з мавпами   ○ Чоловіки та жінки   ○ Чоловіки з кіньми
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Ваза на стіні навпроти Форуму на Інзельштрассе
○ Тюлені у воді   ○ Жінки, що купаються   ○ Ринок

Ваза на лівому кінці стіни тераси Форуму до концертного залу
○ Процесія Святого Мартіна   ○ Карнавал   ○ Сцена бою

Ваза на правому кінці стіни тераси Форуму до Палацу мистецтв
○ Діти у школі   ○ Відпочинок у горах   ○ Вік

Весь комплекс Еренхоф здається дуже суровим та одноманітним, але 
придивися, і тут є кілька прикрас та скульптур. Знайди скульптуру 
хлопчика, котрий стоїть на колінах. Якому великому дюссельдорфскому 
поэту присвятив художник Георг Кольбе цю скульптуру?

Чи знаєш ти, що такі вази робили ще давні греки та римляни? І сьогодні 
такі декоративні елементи використовуються знову і знову, і ти, 
напевно, бачив їх і в інших місцях, одже придивляйся уважно. Тут вони 
використовуються як архітектурний елемент і як зв‘язуюча ланка між 
садом та будинком.
Чим ці вази відрізняються від тих, що стоять у тебе вдома?

Створи власну вазу: яку історію ти хотів би розповісти на ній?

Музей судноплавства

Тут, на замковій площі, прямо на березі Рейну, височіє історична 
замкова вежа. Ця вежа — єдина частина старого житлового палацу 
Дюссельдорфа, що збереглася.

Сьогодні тут є різносторонній музей судноплавства. На семи поверхах ти 
можеш в ігровій формі познайомитися з історією судноплавства на Рейні 
та дізнатися багато цікавого про життя та роботу людей на цій великій 
річці.

У музеї проводяться численні майстер-класи, екскурсії та навіть дні 
народження.

У неробочий час ти можеш досліджувати музей у цифровому форматі: 
art.vision/schifffahrtmuseum

Під Замковою площею (Burgplatz) протікає під старими склепіннями 
невелика річка. Під Рейнськими верфями вона впадає в Рейн. На 
східній стороні площі все ще можна побачити річку просто неба. Там 
же ти знайдеш пам‘ятник. Він нагадує про те, як і коли наше село 
було зведене в ранг міста. Як же називається та річка, що дала назву 
маленькому селу?
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Сьогодні ти можеш спокійно прогулюватися берегом Рейну нижче 
замкової площі, але до 1960-х років тут кидали якір вантажні судна, 
які розвантажувалися кранами у Рейнській пристані. Тут ти можеш 
намалювати старий вітрильний чи паровий корабель перед берегом 
замку.

Міський музей

Будучи найстарішим музеєм Дюсельдорфа, міський музей пропонує всю 
цікаву інформацію, необхідну для знайомства з історією міста. Моделі 
замків та палаців Дюсельдорфа, історичні іграшки, мода, фотографії та 
картини: все це та багато іншого ти можеш знайти тут!

Завдяки нашим виставкам що змінюються ти можеш взяти участь в 
актуальних дискусіях про міські структури та перспективи на майбутнє.
Крім захоплюючих заходів та концертів, на тебе чекає широкий вибір 
екскурсій, семінарів та програм на канікулах. Все це проходить під 
девізом „Знайомство з історією“ і включає різні творчі заняття, такі як 
приготування їжі за історичними рецептами.

Щонеділі о 16:00 проводяться безкоштовні дитячі екскурсії для всієї 
родини та запрошення зайнятися творчістю у нашій студії!

Є одна тварина, яка має особливе значення в історії міста. Це 
геральдична тварина графів Берг, які звели Дюссельдорф у ранг міста. 
Сьогодні цю тварину можна побачити на гербі Дюссельдорфа, а також 
на одному із зовнішніх дверей Палацу Шпеє - будівлі, в якій знаходиться 
Міський музей.

Створи значок з однією з прекрасних музеїв-планет як сувеніри про Ночі 
дитячих музеїв 2022!
Наша станція піктограм знаходиться прямо навпроти Міського музею. До 
речі, планети ти можеш знайти на обкладинці буклету з головоломками. 
Бажаємо добре провести час!

Театральний музей

Луїза Дюмон була відомою акторкою та режисеркою. Разом зі своїм 
чоловіком Густавом Ліндеманном, який також був актором та режисером, 
вона збудувала у 1905 році театральний музей Дюссельдорфа та 
керувала ним до 1933 року. Багато людей тоді вважали її спосіб 
театральної діяльності прогресивним. Щоб її робота не була забута, 
75 років тому Густав Ліндеманн та місто Дюссельдорф заснували архів 
Дюмон-Ліндеманна, що тепер називається Театральним музеєм.
Тим часом, театральний музей не лише збирає все, що пов‘язано з цими 



двома театральними художниками та використовує це для виставок.
Ми також можемо показати тобі, яким був театр в інші часи, і що ти 
можеш відчути у театрі.
Також у нас є студія та власна сцена. Тут багато чого можна спробувати 
на собі. Приходь до нас!

Хочеш дізнатися, як виглядала Луїза Дюмон? В одному з вікон ти 
можеш побачити її фотографію в саду. Якщо ти зараз озирнешся перед 
Театральним музеєм, ти також побачиш її голову як бюст. На червоному 
постаменті також розміщено текст відомого поета Йоганна Вольфганга 
фон Ґете, п‘єси якого Луїза Дюмон часто ставила. Знайди там 13 -те 
слово.

У деяких вікнах ти бачиш намальованих людей у костюмах. Вони 
були зроблені художниками, які вигадували костюми для вистав, що 
ставилися у театрі. Цих художників також називають художниками з 
костюмів.
У нашій колекції один із костюмів все ще не розфарбований. Чи ти 
можеш допомогти нам завершити цей проект? Які б у нього могли бути 
кольори? Ти можеш надіслати нам свій дизайн або принести його із 
собою. Ми виставимо його у нашому ательє.

Übersetzung: Julia Bonk und Movchan Kateryna
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