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Be Happy Museum w Malcie 

 
Muzea selfie podbiły świat, teraz jedno z nich otwiera się w poznańskiej  
Galerii Malta. To niepowtarzalna gratka dla fanów mediów 
społecznościowych. Już w najbliższy piątek, 29 maja, Be Happy Museum 
zaprosi do siebie pierwszych odwiedzających. Malta konsekwentnie poszerza 
swoją rozrywkową ofertę i stawia na nowatorskie pomysły, które wpisują się 
w nowoczesne trendy. 
 

 Poznań – 27 maja 2020  

 

Muzea selfie z powodzeniem funkcjonują już na całym świecie. Zgodnie z obowiązującymi 

trendami dominuje w nich „słodki design” i iluzjonistyczna scenografia, która stwarza wiele 

możliwości fotograficznych. Do tej pory tego typu miejsca w Poznaniu jeszcze nie było. Otwarte 

w Galerii Malta Be Happy Museum, inspirowane m.in. Trick Eye w Seulu, Selfie Factory w 

Londynie oraz Museum of Ice Cream w Nowym Jorku czy San Francisco, stanie się – jednym z 

niewielu w kraju – nowatorskim muzeum sweet artu z niepowtarzalnymi atrakcjami, 

zajmującym aż 600 metrów kwadratowych powierzchni. 

 

Odwiedzający będą mieli możliwość spacerowania wśród olbrzymich słodyczy i pozowania na 

tle dziesiątek różnorodnych scen. W muzeum znajdą się również pokoje iluzji ze scenografią 

„oszukującą” ludzki umysł. Praktycznie co krok będzie można wykonać niepowtarzalne zdjęcie, 

które później zrobi furorę na Instagramie czy nagrać film na TikToka. Wizyta w muzeum 

przypadnie do gustu zapewne nie tylko fanom mediów społecznościowych, ale także całym 

rodzinom, które chcą spędzić czas na wyjątkowej zabawie w niepowtarzalnej scenerii.  

 

„Mamy świadomość tego, że klienci są coraz bardziej wymagający. Mają też coraz większe 

oczekiwania dotyczące atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. Muzea tzn. nowej generacji 

– kreatywne, pobudzające wyobraźnię, angażujące i wykorzystujące nowe technologie – cieszą 

się coraz większą popularnością. Nie może więc ich zabraknąć także w naszej ofercie” – mówi 

Lech Polański, dyrektor Galerii Malta w Poznaniu. 

 

Co ciekawe każda wizyta w Be Happy Museum gwarantuje odwiedzającym nowe doświadczenia, 

ponieważ ekspozycja będzie systematycznie zmieniania i wzbogacana o dodatkowe elementy. 

Z racji obecności muzeum w stolicy Wielkopolski uwzględniono w niej również lokalny akcent.  

 

„Staramy się, by w każdej lokalizacji zaskoczyć odwiedzających czymś charakterystycznym dla 

danego miejsca. W Poznaniu nie zabraknie oczywiście słynnych koziołków. Pojawią się w 
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zaskakującym stylu sweet art” – zapowiada Tomasz Stypa, manager Be Happy Sweet Art & 

Illusion Museum. 

 

Otwarcie Be Happy Museum zaplanowano na 29 maja. W związku z obowiązującymi w kraju 

obostrzeniami sanitarnymi organizator wystawy zadbał o bezpieczeństwo odwiedzających i 

wprowadził procedury chroniące ich zdrowie. Wszystkie eksponaty i elementy narażone na 

dotykanie będą systematycznie odkażane. Ograniczona zostanie liczba osób, które mogą 

jednocześnie przebywać na terenie muzeum. Przy wejściu trzeba będzie zdezynfekować ręce 

lub założyć jednorazowe rękawiczki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi na czas 

fotografowania lub nagrywania filmiku można będzie zdjąć maseczkę. Należy ją jednak założyć 

niezwłocznie po wykonaniu zdjęć i dodatkowo cały czas zachować bezpieczny dystans w 

stosunku do innych osób. 

 

Galeria Malta 

Galeria Malta to jedno z największych centrów handlowo-rozrywkowych w Poznaniu zarządzane przez Sierra Balmain. 
Na 54 000 m² powierzchni handlowej gromadzi sklepy i punkty usługowe z wielu branż i segmentów, w tym znane i 
lubiane marki modowe, takie jak TK Maxx, CCC, H&M, New Yorker, Pepco, Dealz oraz Martes Sport. W ofercie Galerii 

Malta dominują polskie i zagraniczne marki z segmentu mid-mass market i premium. Centrum wyróżnia położenie w 
bezpośrednim sąsiedztwie terenów rekreacyjnych poznańskiej Malty, strefa restauracyjna z widokiem na Jezioro 
Maltańskie oraz bogata oferta sportowo-rozrywkowa. W Galerii Malta swoje miejsce znalazły: całkowicie 
zmodernizowane 10-salowe Multikino z ekranami premium, największy w Poznaniu klub squasha, dwa escape room’y, 
Poznańska Szkoła Akrobatyki, klub fitness i Lider Plac Zabaw. Ofertę centrum uzupełnia operator medyczny ENEL-
MED.  

Zmiany zachodzące w Galerii Malta mają na celu wypracowanie nowego formatu miejsca, gdzie dotychczasowe funkcje 
centrum harmonijnie łączą się z zaletami unikalnego położenia obiektu nad Maltą. Wypoczynek, rozrywka, wspólne 

spędzanie czasu to wartości niezwykle ważne dla klientów Galerii Malta. 

Sierra Balmain 

Sierra Balmain jest niezależną firmą doradczą na rynku nieruchomości komercyjnych, koncentrującą się na obszarze 
Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Firma oferuje swoim klientom pełen wachlarz usług w ramach rynku 
nieruchomości komercyjnych, obejmując swym zakresem nieruchomości biurowe, przemysłowe oraz obiekty 
handlowe, zarządzanie nieruchomościami, jak i doradztwo w zakresie transakcji na rynku inwestycyjnym.  

 

Kontakt dla mediów: 
Dorota Manicka 
tel. +48 509 910 556 
e-mail: dmanicka@valkea.com 
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