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OFERTA WYNAJMU SAL



KIM JESTEŚMY?

Największe w Polsce stowarzyszenie, zrzeszające profesjonalnych 
artystów plastyków. Związek założony został z inicjatywy Jana 

Cybisa w roku 1945 jako jednostka ogólnopolskiego ZPAP.  W roku 

2021 Związek Polskich Artystów Plastyków obchodzi jubileusz 110-

lecia istnienia.

Naszą siedzibą jest DOM ARTYSTY PLASTYKA modernistyczny 

budynek mieszczący się przy ul. Mazowieckiej 11a. Otwarty 21 
lutego 1965 roku, stanowi własność OW ZPAP.

Dom Artysty Plastyka jest tradycyjnym miejscem spotkań 
środowisk artystycznych i wydarzeń kulturalnych. Oprócz wystaw, 
prezentujących najważniejsze dokonania współczesnej sztuki, 

odbywają się tu również wykłady, panele dyskusyjne, premiery 

klipów i filmów niezależnych, warsztaty, zajęcia doszkalające.

Artyści zrzeszeni w OW ZPAP tworzą we wszystkich klasycznych 
dziedzinach sztuk plastycznych, takich jak: malarstwo, rzeźba, 
grafika, rysunek, tkanina, konserwacja, fotografia i multimedia.

W historii ZPAPu zapisali się tacy twórcy jak: 
Magdalena Abakanowicz, Maria Anto, Jerzy Antkowiak, Jerzy 
Chmielewski, Jan Cybis, Józef Czapski, Tadeusz Dominik, Jacek 
Fedorowicz, Barbara Hoff, Jan i Piotr Młodożeniec, Jerzy 

Nowosielski, Teresa Pągowska, Erna Rosenstein, Jacek Sempoliński, 
Jacek Sienicki, Franciszek Starowieyski, Allan Starski, Jan Tarasin, 

Henryk Gustaw Zemła i inni.
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WYNAJEM SAL

Wynajmujemy nasze przestrzenie pod wystawy 

komercyjne, pokazy mody, bankiety, plany filmowe, 

wykłady, warsztaty oraz inne wydarzenia. Wysoki 

poziom prezentowanej przez nas sztuki oraz 

klimatyczne wnętrza stanowią niezastąpione tło dla 

wszelkiego rodzaju spotkań i konferencji.

Posiadamy sprzęt multimedialny, nagłośnienie, 

zaplecze dla cateringu i obsługi, krzesła 

konferencyjne. Oferujemy wsparcie promocyjne na 

naszej stronie www, w mediach społecznościowych, 

newsletterze. 

W przypadku wynajmu przestrzeni galeryjnej na 

potrzeby eventu, sesji fotograficznej, konferencji, 

planu filmowego i innych wydarzeń, wystawiane 

w niej prace mogą zostać usunięte ze ścian.

Ze wszystkich galerii jest dostęp do windy.

OFERTA PRZESTRZENI 

WYSTAWIENNICZEJ



NASZE EVENTY          
Wśród firm i instytucji, które organizowały u nas 

wydarzenia, znajdują się:

TVP, Reebok, Mohito, Ryszard Horovitz, Tadeusz Rolke 

/ Agora, Andrzej Pągowski / Gedeon Richter, EVVIVA 

L'ARTE / Stanisław Szukalski,  Gala Okulary Równości, 

Ambasady: Australii, Korei, Iranu, Chin.  

Kręcono u nas teledyski, znane seriale, organizowano 

pokazy mody, sesje fotograficzne, konferencje, 

promocje książek i bale sylwestrowe.  

Każde spotkanie zorganizowane w tak wyjątkowym 

miejscu zapada w pamięć.



Galeria DAP       
Galeria DAP znajduje się na parterze i jest 

główną, reprezentacyjną galerią Domu Artysty 

Plastyka,  legendarną w artystycznym 

środowisku Warszawy. Składa się z dwóch sal 

(DAP1 i DAP2) połączonych ze sobą otwartym 

korytarzem, co pozwala łatwo podzielić 

przestrzeń np. na część konferencyjną 

i bankietową. 

Przeszklona ściana od ulicy Mazowieckiej 

sprawia, że sala jest jasna, wygląda jeszcze 

przestronniej. 

Można z niej również wyjść na zadaszone patio, 

co w letnie miesiące jest dodatkowym atutem. 

Powierzchnia galerii wynosi łącznie 269m2 a 

jej wysokość to aż 4,6m, co pozwala na montaż 

nawet bardzo spektakularnych konstrukcji.



DAP3             
To najbardziej kameralna galeria 
w naszej siedzibie. Znajduje się na 
poziomie -1. 

Do Galerii można przejść zarówno 
z Galerii DAP (schodami), jak i od 
strony windy oraz portierni. 

Może być wykorzystana jako 
dodatkowa przestrzeń dla wydarzenia 
odbywającego w Galerii DAP. 

Galeria DAP3 sąsiaduje z 
pomieszczeniem klubowym, które 
może posłużyć jako dodatkowa 
przestrzeń dla cateringu albo obsługi. 

Powierzchnia galerii wynosi 110,5 m2.



LUFCIK        
Galeria znajduje się na pierwszym 

piętrze. Idealna na spotkania 

i konferencje w mniejszym gronie 50-70 

osób. 

Przesuwna ściana na kółkach pozwala 

podzielić przestrzeń na dwie części. 

Galeria posiada niski sufit ze świetlikami, 

jest dzięki temu jasna i daje wrażenie 

panoramiczności. 

Powierzchnia galerii wynosi 152m2. 

Galeria znajduje się na pierwszym 
piętrze. Idealna na spotkania 
i konferencje w mniejszym gronie 
50-70 osób. 

Przesuwna ściana na kółkach pozwala 
podzielić przestrzeń na dwie części. 

Galeria posiada niski sufit ze 
świetlikami, jest dzięki temu jasna 
i daje wrażenie panoramiczności. 

Powierzchnia galerii wynosi 152m2. 



CENNIK  
wynajmu powierzchni 

galerii OW ZPAP

Ceny wynajmu krótkoterminowego na eventy, konferencje, sesje 
fotograficzne, plany filmowe i inne wydarzenia są negocjowane 
indywidualnie. 

Poniższy cennik obejmuje ustalone ceny komercyjnego wynajmu 
galerii OW ZPAP znajdujących się przy ul.Mazowieckiej 11A w celu 
organizacji wystaw.

Galeria DAP  (parter)
•    Pierwszy tydzień wynajmu - 12 000 zł netto +VAT
•    Każdy kolejny tydzień wynajmu – 10 000 zł netto +VAT

Galeria Lufcik (1 piętro)
•    Pierwszy tydzień wynajmu – 6 000 zł netto +VAT
•    Każdy kolejny tydzień wynajmu – 5 000 zł netto + VAT

Galeria DAP 3 (poziom -1)
•    Pierwszy tydzień wynajmu – 3 000 netto +VAT
•    Każdy kolejny tydzień wynajmu – 2 000 zł netto + VAT

Zapraszamy do kontaktu i indywidualnych rozmów. 



Okręg Warszawski 
Związku Polskich Artystów Plastyków

ul. Mazowiecka 11a
00-052 Warszawa

www.owzpap.pl

email: biurowystaw@owzpap.pl

tel: 22 827 76 88

KONTAKT


