
Przewodnik

po Muzeum nad Wisłą

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie



Witaj w Muzeum nad Wisłą!

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie pokazuje

wystawy sztuki współczesnej.

Sztuka współczesna to obrazy, rzeźby i filmy,

które powstały niedawno.

Dotyczą tematów, które są teraz ważne dla ludzi.

W Muzeum nad Wisłą organizowane są wystawy czasowe.

Taką wystawę można oglądać przez kilka miesięcy.

Potem wystawa się zmienia.

Każda wystawa dotyczy innego tematu.

Program muzeum możesz sprawdzić na stronie:

artmuseum.pl

Z tego przewodnika dowiesz się,

jak zwiedzać Muzeum nad Wisłą.

https://artmuseum.pl


Kto napisze historię łez.

Artystki o prawach kobiet

Od 26 listopada 2021 roku do 13 lutego 2022 roku

w Muzeum obejrzysz wystawę

„Kto napisze historię łez. Artystki o prawach kobiet”.

Wystawa jest na temat aborcji.

Jest przeznaczona dla dorosłych.

O wystawie możesz przeczytać na stronie:

historielez.artmuseum.pl

Jeśli teksty na stronie trudno ci zrozumieć, możesz przeczytać

przewodnik po wystawie w tekście łatwym do czytania.

http://historielez.artmuseum.pl/pl
https://artmuseum.pl/public/upload/files/PrzewodnikLzy.pdf


Wizyta w Muzeum – krok po kroku

Wejście

Muzeum znajduje się przy ulicy:

Wybrzeże Kościuszkowskie 22 w Warszawie.

Budynek stoi przy bulwarach wiślanych

obok Centrum Nauki Kopernik i Biblioteki Uniwersyteckiej.

Wejście znajduje się od strony Centrum Nauki Kopernik.

Do budynku wejdziesz przez szklane drzwi.

UWAGA: Drzwi są ciężkie!

Przed wejściem do Muzeum załóż maseczkę.



Hol

Drzwi wejściowe prowadzą do wysokiej szarej sali.

Sala ma duże okna.

Po lewej stronie przy wejściu jest dozownik z płynem.

Zdezynfekuj płynem dłonie.



Szatnia

Po lewej stronie stoją wieszaki.

Tu możesz powiesić kurtkę.



Szafki

Po prawej stronie stoją szafki.

Są zamykane na klucz.

Możesz w nich zostawić plecak albo torebkę.

O klucz do szafki poproś w recepcji.

UWAGA:

Na wystawie można mieć przy sobie

tylko małe torebki.

Duże torby i plecaki zostaw w szafce.

Zostaw w szafce jedzenie i picie.

Na wystawie nie można jeść i pić.



Recepcja

Recepcja znajduje się po lewej stronie sali przy

długim drewnianym biurku z szybą.

W recepcji kupisz bilet na wystawę.

Pracownicy recepcji możesz też zadać pytania o muzeum.

Możesz dowiedzieć się na przykład:

● Jaka jest teraz wystawa?

● Gdzie jest toaleta?



Bilety

W recepcji kupisz bilet na wystawę.

Bilet dla osoby dorosłej kosztuje 10 zł.

Bilet ulgowy kosztuje 5 zł.

Mogą go kupić:

● uczniowie i uczennice

● studenci i studentki

● osoby mające więcej niż 65 lat

● osoby z niepełnosprawnością

Jeśli chcesz kupić bilet ulgowy,

pokaż pracownikowi recepcji legitymację

albo dowód pokazujący, że masz więcej niż 65 lat.

Bilet wygląda jak paragon.

Zachowajcie go na czas zwiedzania.

Razem z biletem dostaniesz naklejkę.

To pamiątka z wystawy.

Będzie ci przypominała o wizycie w Muzeum.



Księgarnia

W Sali z recepcji stoją regały z książkami.

Możesz  je kupić.

Kasa księgarni jest przy długim drewnianym biurku

po prawej stronie recepcji.



Wystawa

Wejście na wystawę znajduje się

naprzeciwko drzwi wejściowych.

Obok drzwi jest opis wystawy.

Za drzwiami siedzi pracownik ochrony.

Pokaż mu swój bilet.

Na wystawie jedna praca jest na środku sali.

Składa się z wielu figur.

Inne prace są w pokojach oddzielonych od siebie

zasłoną.



Na wystawie są prace wideo.

Dźwięk z wideo słychać w całej sali.

Jeśli przeszkadzają ci dźwięki,

przyjdź na wystawę

we wtorek między godziną 15 i 17.

Wtedy w muzeum są „ciche godziny” i wideo są ściszone.

Najczęściej ludzie spędzają na wystawie

około godziny,

ale możesz ją zwiedzać dłużej albo krócej.

Bilet jest ważny przez cały dzień.

Możesz wyjść z wystawy i wrócić za chwilę.

Zachowaj bilet

i pokaż jeszcze raz przy wejściu na wystawę.

Opiekunowie publiczności

W muzeum spotkasz opiekunów i opiekunki publiczności.

Na bluzce mają znaczek z logo muzeum.

Możesz zadać im pytanie o wystawę.



Ważne zasady na wystawie

Na wystawie zachowuj dystans od innych osób.

Przez cały czas miej na sobie maseczkę.

Chodź powoli.

Nie dotykaj prac.

Jeśli chcesz, możesz robić zdjęcia.



Toalety

Toalety znajdują się po drugiej strony wystawy w restauracji.

Prowadzą do nich drzwi podobne do wejściowych.

Przejdź przez drzwi do restauracji.

W restauracji idź prosto i w lewo.



Jeśli jesteś kobietą, skorzystaj z toalety ze znakiem:

Jeśli jesteś mężczyzną, idź do toalety oznaczonej:

W obu toaletach jest kabina dla osób na wózkach



Plan muzeum



Informacje praktyczne

Godziny otwarcia

Poniedziałek – nieczynne

Wtorek-czwartek – 12-19

Piątek – 12-20

Sobota – 11-20

Niedziela – 11-18



Dojazd

Metro:

Linia M2, stacja Centrum Nauki Kopernik

Autobusy:

Linie 105, 118, 127,

przystanek Biblioteka Uniwersytecka

Linie 102, 162, 185,

przystanek Centrum Nauki Kopernik

Samochód:

Muzeum nie ma własnego parkingu.

Polecamy korzystać z komunikacji miejskiej

lub roweru.

Samochód można zaparkować

przy Wybrzeżu Kościuszkowskim

lub skorzystać z płatnych parkingów

przy Centrum Nauki Kopernik i Bibliotece Uniwersyteckiej.

Autor piktogramów: Sergio Palao

Źródło: ARASAAC (http://www.arasaac.org)

Licencja: CC (BY-NC-SA)

Właściciel: rząd Aragonii (Hiszpania)

http://www.arasaac.org/

