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Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i TR 
Warszawa gotowe do rozpoczęcia prac nad swą 
przyszłą siedzibą na placu Defilad 

W najbliższych tygodniach Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, przy współpracy 

Teatru TR Warszawa, rozpocznie procedurę wyboru architekta przyszłej siedziby obu 

instytucji, która powstanie na placu Defilad – w miejscu o ogromnym znaczeniu 

symbolicznym, ale także urbanistycznym dla całego miasta.  

Od grudnia ubiegłego roku trwały prace specjalnego zespołu z udziałem przedstawicieli 

stołecznego Ratusza, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dyrekcji Muzeum 

i dyrekcji Teatru, pod przewodnictwem wiceprezydenta m.st. Warszawy Jacka 

Wojciechowicza. Zespół  ten wypracował szczegółowy harmonogram inwestycji, 

przewidujący otrzymanie pozwolenia na budowę w połowie 2015 roku i rozpoczęciu 

budowy w połowie roku 2016, a zakończenie w 2019 roku. W toku prac zespołu 

przeanalizowane zostały wszystkie ryzyka i problemy związane z inwestycją w tak trudnej, 

newralgicznej dla miasta lokalizacji. Opracowana została lista zadań, koniecznych do 

zrealizowania, by inwestycja mogła zakończyć się sukcesem. 

W tej chwili kończy się pierwszy etap prac zespołu. Powstał nowy plan poprowadzenia 

inwestycji. Siedziby Muzeum i Teatru przyjmą postać zespołu budynków, zrealizowanych na 

działce po północnej stronie placu Defilad, w miejscu przewidzianym na tę inwestycję od 

2005 roku. Muzeum wspólnie z Teatrem przeprowadzi procedurę wyboru architekta całego 

zespołu urbanistycznego. Aż do momentu otrzymania pozwolenia na budowę inwestycja 

będzie prowadzona wspólnie.  

Po otrzymaniu pozwolenia na budowę, Muzeum poprowadzi budowę swojej części obiektu, 

finansowaną z kredytu bankowego, zaciągniętego na 30 lat, zaś Teatr wybudowany 



zostanie ze środków z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

Zabezpieczenie kredytu Muzeum w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta zostało 

przyjęte przez Radę Warszawy w listopadzie ub.r. 

Przeprowadzenie nowego planu inwestycji wymaga punktowej zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania działki na placu Defilad, ze względu na to, że obecne zapisy mówią o 
jednym budynku, którego kubatura jest zbyt wielka jak na potrzeby obu instytucji. Nowe 
programy funkcjonalne Muzeum i Teatru, dostosowane do obecnych realiów 
ekonomicznych, przewidują budynki skromniejsze, łatwiejsze w utrzymaniu. Dodatkowo 
dwufazowa budowa zespołu gmachów również wymusza zmianę zapisu inwestycji na tej 
działce.  
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