
INFORMACJA 
O WYNAJMIE PRZESTRZENI



Kim jesteśmy?
Muzeum nad Wisłą to przestrzeń wystawowa 
funkcjonująca przy Bulwarach Wiślanych.  

Są tutaj organizowane cykliczne wystawy sztuki 
nowoczesnej z całego świata. Każda wystawa ma 
inny temat i jest integralną całością.  

Częścią muzeum jest również bistro Paloma nad 
Wisłą – restauracja z kuchnią fusion i przestrzenią 
koncertową. Odbywają się tam również 
konferencje, warsztaty i akcje edukacyjne dla 
dzieci.





PRZESTRZENIE: 
Paloma nad Wisłą
Przestrzeń restauracyjna z wewnętrznym barem oraz 
salą o powierzchni 130 m kw., z dostępem do 
drewnianego tarasu z osobnym barem.  

Bistro Paloma działa w przestrzeni zaprojektowanej 
przez autora pawilonu, austriackiego architekta Adolfa 
Krischanitza. Wiosną 2018 roku wnętrze bistro 
ubarwione zostało instalacją Alicji Bielawskiej, „Śnione 
w nocy w blasku dnia”. 

Bistro dysponuje osobnym magazynkiem (szatnią), 
zapleczem kuchennym oraz toaletami. Wejście do 
wnętrza możliwe jest zarówno przez Muzeum, jak i 
bezpośrednio z ulicy. 

W Palomie mogą odbywać się koncerty, małe wystawy 
oraz projekcje filmowe. 

Koszt wynajmu ustalamy indywidualnie.





PRZESTRZENIE: 
Foyer
Przestrzeń, która jest wejściem dla 
zwiedzających Muzeum, może zostać 
zaadaptowana na potrzeby konferencji lub 
wykładu.  

Na co dzień znajduje się w niej recepcja 
oraz niewielka księgarnia, jednak na czas 
eventu ta aranżacja może zostać zmieniona.  

Foyer ma 123 m kw. i wyposażone jest w 
szatnię. Do foyer przylega ponadto sala 
warsztatowa o powierzchni 35 m kw. 

Koszt wynajmu ustalamy indywidualnie.



PRZESTRZENIE: 
Sala wystawowa
Przestrzeń sali wystawowej, o wymiarach 
20 × 30 m, jest dostępna wyłącznie dla 
stałych Partnerów Muzeum.  
Nie jest wynajmowana komercyjnie, ale 
Partnerzy Muzeum dysponują możliwością 
zorganizowania w niej swojego wydarzenia, 
jeśli jego termin uda się dopasować do 
kalendarza wystaw. Sala jest wtedy 
całkowicie opróżniana, w jej aranżacji 
pomaga dedykowany do wydarzenia 
producent. 

Koszt wynajmu ustalamy indywidualnie.





Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 
Stawki wskazane w niniejszej informacji mają charakter poglądowy i są uzależnione od charakteru eventu oraz przewidywanej liczby uczestników. 

W przypadku eventów organizowanych przez instytucje pożytku publicznego możliwe jest udzielenie rabatu od podanych cen. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem e-mail: anna.nagadowska@artmuseum.pl


