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Bảo Tàng 

        Địa chỉ       Ngày nghỉ 

     Điện thoại       Trang Web 

       Giờ mở cửa (Khung 24 giờ) 

Biểu Tượng 

         Thời gian/ Ngày 

      Phí            Khác 

 

Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại     

Thành phố Hiroshima              

Bảo tàng đóng cửa để tu sửa đến tháng 3 năm 

2023. 

        1-1 Hijiyama Koen, Minami-ku, Hiroshima City 

     082-264-1121 

       10:00 – 17:00    

      Thứ hai (trừ ngày lễ Quốc gia)  

      https://www.hiroshima-moca.jp/ 
 
 
 

Triển lãm 

Triển lãm nghệ thuật màn trập tại Kamiyacho 

Shareo x Bảo tàng Hiroshima: Shareo trở thành 

nơi triển lãm màn trập từ tối đến sáng 

         Cho đến giữa tháng 11 

         20:00 - 10:00 ngày hôm sau 

           Kamiya-cho SHAREO South Street (Trung 

tâm mua sắm dưới lòng đất, 100 motomachi, 

Naka-ku) 

------------------------------------------- 

 

 

 

 

Bảo tàng Nghệ thuậtTỉnh Hiroshima             
        2-22 Kaminobori-cho, Naka-ku, Hiroshima 

City 

     082-221-6246 

       9:00 – 17:00  

 Vào thứ sáu thì mở đến 20:00 giờ 

      Mở cửa tất cả các ngày trong tháng 11 

Các phòng triển lãm bộ sưu tập trên tầng 2 

sẽ đóng cửa vào ngày 8/11. 

      http://www.hpam.jp/ 

 

Triển lãm đặc biệt 

Old Imari - Câu chuyện 400 năm 

        Đến ngày 5/12 (CN) 

      NL: ¥1,400 / SV&C3: ¥1,000 / 

C2&C1: ¥700 

Triển lãm Bộ sưu tập 

      NL: ¥510 / SV: ¥310 / C3 trở xuống: miễn 

phí   

           Người sở hữu vé vào cửa triển lãm đặc biệt 

cũng có quyền xem các triển lãm Bộ sưu tập 

của Bảo tàng. 

Khu rừng kiệt I 

         Cho đến ngày 24 tháng 12 (Thứ 6) 

------------------------------------------- 

Bảo tàng Nghệ thuật Hiroshima 
        3-2 Motomachi, Naka-ku, Hiroshima City 

     082-223-2530 

       9:00 – 17:00 

      Thứ Hai (ngoại trừ trong các cuộc triển lãm 

đặc biệt)  

      http://www.hiroshima-museum.jp 
 

Triển lãm đặc biệt 

BANKSY Thiên tài hay Kẻ phá hoại? Ấn 

bản ở Hiroshima: Triển lãm trái phép các 

tác phẩm nghệ thuật từ các bộ sưu tập tư 

nhân của nghệ sĩ được gọi là BANKSY 

         6 tháng 11 (T7) - 5 tháng 12 (CN) 

Thông tin dưới đây là chính xác vào cuối tháng 10. 

Sự kiện có thể được lên lịch lại hoặc hủy do COVID-19. 

Vui lòng liên hệ trực tiếp với bảo tàng trước khi đi. 

Bảo Tàng 

 Giờ vào cửa trễ nhất là 30 phút trước giờ đóng cửa.  

https://www.hiroshima-moca.jp/
http://www.hpam.jp/
http://www.hiroshima-museum.jp/
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       Vé vào cổng theo giờ: 

    Ngày thường:  

NL: ¥1,800 / SV&C3: ¥1,600 /  

C2&C1: ¥1,200 

    T7, CN. & ngày lễ quốc gia: 

NL: ¥2,000 / SV&C3: ¥1,800 /  

C2&C1: ¥1,400 

     Vé vào cửa thời gian được bán trên 

trang web bán vé chính thức.  

Website: https://banksy.eplus.jp/ 

    Vé mọi lúc trong tuần: 

NL: ¥1,800 / SV&C3: ¥1,600 /  

C2&C1: ¥1,200 

 Các ngày trong tuần, vé được bán trên các 

trang web (Lawson, e + và Ticket PIA), 

hoặc tại các cửa hàng tiện lợi (FamilyMart, 

Seven-Eleven và Lawson). 

    Vé tại cửa: 

     Ngày thường:  

NL: ¥2,200 /SV&C3: ¥1,800 /  

C2&C1: ¥1,200 

     T7, CN. & ngày lễ quốc gia: 

NL: ¥2,400 / SV&C3: ¥2,000 /  

C2&C1: ¥1,400 

           Vui lòng kiểm tra trang web chính thức để 

biết thêm thông tin. 

   Website: https://banksyexhibition.jp/ 

------------------------------------------- 

Bảo tàng nghệ thuật thành phố Kure    

        Irifuneyama Koen, Saiwai-cho, Kure Shi 

     0823-25-2007 

       10:00 – 17:00 

      Thứ 3 (trừ các ngày lễ quốc gia) 

      http://kure-bi.jp/ 

Triển lãm đặc biệt 

Kakudo Goami 

         Cho đến ngày 7 tháng 11 (CN) 

      NL: ¥1,100 / SV: ¥500 /C3 trở xuống: miễn phí 

------------------------------------------- 

Bảo tàng nghệ thuật Fukuyama       

        2-4-3 Nishi-machi, Fukuyama Shi 

     084-932-2345 

       9:30 – 17:00   

      Thứ Hai (trừ các ngày lễ quốc gia) 

     http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/ 

site/fukuyama-museum/ 

Triển lãm đặc biệt 

René Lalique 

         Cho đến ngày 21 tháng 11 (CN) 

      NL&SV: ¥1,000 / C3 trở xuống: miễn phí 

Triển lãm Bộ sưu tập 

Nghệ thuật ẩm thực 

         Cho đến ngày 5 tháng 12 (CN) 

      NL&SV: ¥310 / C3 trở xuống: miễn phí 

--------------------------------------- 

Bảo tàng nghệ thuật thành phố 

Onomichi         
        17-19 Nishitsuchido-cho, Onomichi Shi 

(bên trong công viên Senkoji) 

     0848-23-2281 

       9:00 – 17:00   

      Thứ Hai (trừ các ngày lễ quốc gia) 

     https://www.onomichi-museum.jp/ 

Triển lãm đặc biệt 

Họa sĩ và bảng màu của họ 

         Cho đến ngày 14 tháng 11 (CN) 

      NL: ¥800 /SV&C3: ¥550 /C2 trở xuống: 

miễn phí 

------------------------------------------- 

Bảo tàng nghệ thuật Okuda Genso 

Sayume  

        453-6 Higashi Sakeya-machi, Miyoshi Shi 

     0824-65-0010 

       9:30 – 17:00   

      Thứ 4 (trừ ngày 3/11) & ngày 4/11 

      http://www.genso-sayume.jp 

Triển lãm đặc biệt 

Bộ sưu tập Bảo tàng Hoki 

         Cho đến ngày 3 tháng 11 (Thứ Tư) 

      NL: ¥1,000 / SV&C3: ¥500 / C2 trở xuống: 

miễn phí 

------------------------------------------- 

Bảo tàng nghệ thuật thành phố 

Higashihiroshima 

        9-1 Saijo Sakae-machi, Higashihiroshima Shi 

     082-430-7117 

       9:00 – 17:00   

      Thứ Hai (trừ các ngày lễ quốc gia) 

      https://hhmoa.jp/ 

Triển lãm đặc biệt 

Masayuki Imai: Triển lãm hồi tưởng, Sống 

như thiên nhiên 

         15 tháng 10 (thứ 6) – 28 tháng 11 (CN) 

      NL: ¥1,000 / SV: ¥500 / C3 trở xuống: miễn phí 

    Vào cửa miễn phí ngày 3/11. 

Triển lãm Bộ sưu tập Thời kỳ thứ Hai 

         Ngày 1 (T4) - 26 (CN) tháng 12 

      NL: ¥300 /SV: ¥200 / C3 trở xuống: miễn phí 
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