Siedziba ms²
Siedziba ms² mieści się w dawnym budynku fabrycznym. gdzie była tzw. tkalnia
wysoka. Budynek znajduje się na granicy centrum handlowego Manufaktura, a ulicą
Ogrodową i budynkami mieszkalnymi. Muzeum sąsiaduje z galerią główną
Manufaktury, stojąc twarzą do galerii handlowej, muzeum mamy po lewej stronie.
Przy narożniku budynku znajduje się rzeźba Jarosława Kozakiewicza. Ustawiona jest
po skosie pod kątem 45st. i opiera się o ścianę budynku. Jest szeroka na 1,50 m.
Podstawa znajduje się mmm od 3 m ściany.
Wejście
Wejście do muzeum znajduje się na dłuższej ścianie budynku, choć jej znaczna
część przysłonięta jest budynkiem galerii handlowej. Do muzeum prowadzi troje
pojedynczych osobnych drzwi poprzedzonych wycieraczkami na chodniku. Klamki są
po lewej stronie drzwi. Po wejściu znajdujemy się w przestronnym holu. Wchodząc
pierwszymi drzwiami na wprost na godzinie 10 ok. 1 metr od wejścia znajduje się
stand ze środkiem do dezynfekcji rąk.
W holu, podobnie jak na każdej kolejnej kondygnacji stoją dwa rzędy
podtrzymujących strop kolumn. Kolumnady są w odległości 6 metrów, kolumny stoją
w odstępach 2,80 m. Część kolumn jest przysłonięta ściankami działowymi.
Po wejściu do muzeum z ciemnymi, kwadratowymi płytkami na podłodze w centralnej
części holu stoją trzy białe kolumny. Pierwsza od lewej kolumna jest tuż przy
schodach. Schody łukiem prowadzą na pierwszym piętrze do kawiarni. Obchodząc
z lewej strony schody w głębi po lewej stronie znajduje się widna prowadząca na
pierwsze piętro, gdzie mieści się kawiarnia, sala edukacyjne i audiowizualna, toalety
i sala wystawa.
Kolejna kolumna znajduje się mniej więcej po środku holu. Trzecia kolumna jest
w okolicy kasy.
Księgarnia
Kolumny w drugim rządzie zostały zabudowany i wyznaczają granicę muzealnej
księgarni. Wejście do księgarni jest między drugą a trzecią kolumną.
Kasa i szatnia
Po prawej stronie holu znajduje się kontuar z kasą. Z lewej strony kontuar skręca,
wodząc ręką po blacie kontuaru można przejść obok kolumny i dotrzeć do szatni.
Toalety
Za szatnią znajduje się wnęka i wejście do toalet: prostopadle po lewej dla kobiet
i osób z niepełnosprawnością, na wprost po lewej dla mężczyzn a po prawej
pomieszczenie służbowe. Po prawej prostopadle wejście dla personelu do szatni
i kasy.

Sale wystawowe
Za wnęką jest ściana i duże drzwi na ekspozycje.
Na wprost toalet znajdują się dwie pary pojedynczych drzwi, za nimi mały holi
z dwiema windami naprzeciwko, otwartą klatką oraz drzwiami na ekspozycje po
prawej stronie. Podobny układ znajduje się na pierwszym, drugim i trzecim piętrze.
Drugie wejście
Drugie wejście do budynku ms2 jest od strony ul. Ogrodowej bezpośrednio
z parkingu przez kładkę. Wejście prowadzi bezpośrednio na 1 piętro, gdzie mieści się
kawiarnia i sale edukacyjne. Z niewielkiego chodnika wchodzi się na kładkę. Z lewej
strony kładki po pokonaniu najpierw czterech schodków wchodzi się na niewielkie
podest, z niego trzeba skręcić w lewo i pokonując kolejne trzy schody. Potem lekko
unoszącą się w górę kładką iść prosto, zjeść tym razem w dół 3 schodki i znajdujemy
się na niewielkim kwadratowym podeście. Na wprost są pojedyncze drzwi, które
otwierają się na zewnątrz, klamka po prawej stronie. Za drzwiami znajduje się duża
otwarta przestrzeń po prawej jest bar, na wprost schody do kasy i szatni, za
schodami z prawej strony winda na parter. Po lewej stronie holu znajdują się
siedziska, kanapy i stoliki. Omijając je możemy dostać się do mniejszej, kwadratowej
części holu. Na wprost po prawej drzwi do sali audiowizualnej, po lewej do Sali
warsztatowej. Idąc w lewo korytarzem po prawej mijamy drzwi do toalety męskiej,
damskiei i dwoje drzwi do pomieszczeń służbowych. Po lewej stronie jest dwoje
pojedynczych drzwi na klatkę schodową. Po prawej wejście na ekspozycje, na wprost
dwie windy z rozsuwanymi drzwiami – przycisk przywołujący po środku. Na lewo
schody.

