
Apartamenty parteru pałacu 
 
1. Galeria Obrazów Zwana Muzeum 
projektowali: Franciszek Maria Lanci, wcześniej Jan Zygmunt Deybel i inni 
dekoracja sufitu: berlioski malarz i dekorator C. Hintze 
 
Galeria powstała w połowie XIX w. w wyniku przebudowy apartamentów mieszkalnych Elżbiety 
Sieniawskiej z lat 20. XVIII w. (sypialni, alkowy i przedpokoju) na potrzeby ekspozycji muzealnej. 
 
Medaliony w Galerii Obrazów Zwanej Muzeum 
 
Supraporta: 
Giovanni Lorenzo Bernini zw. Gianlorenzo (1598–1680) – włoski architekt, rzeźbiarz i malarz. 
Zaliczany do najwybitniejszych artystów barokowych. Tworzył głównie w Rzymie. Pracował również 
przy przebudowie Luwru. Kierował przebudową Bazyliki św. Piotra w Rzymie i placu św. Piotra. Do 
jego najważniejszych dzieł należą: rzeźby o tematyce religijnej i mitologicznej – Porwanie Prozerpiny, 
Ekstaza św. Teresy, dzieła architektoniczne – baldachim nad grobem św. Piotra, kolumnada placu 
św. Piotra. 
 
Faseta: 
Carlo Dolci (1616–1686) – barokowy malarz włoski działający głównie we Florencji, tworzył przede 
wszystkim dzieła o tematyce religijnej. 
 
Giorgio Vasari (1511–1574) – włoski malarz, historyk i teoretyk sztuki. Pozostawił po sobie dzieło 
Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów wydane po raz pierwszy w 1550 r. 
 
Antonio Canova (1757–1822) – włoski malarz, rzeźbiarz i architekt, przedstawiciel klasycyzmu 
w rzeźbie. Działał głównie w Rzymie. W polskich zbiorach (Łaocut) znajduje się posąg przedstawiający 
Henryka Lubomirskiego jako Amora. 
 
Giulio Romano (1499–1548) – włoski malarz, rzeźbiarz i architekt, uczeo Rafaela. Jeden 
z najważniejszych przedstawicieli manieryzmu włoskiego. Naczelny architekt Mantui. 
 
Baccio Bandinelli (1488–1560) – włoski rzeźbiarz i rysownik, przedstawiciel manieryzmu. Działał 
w Rzymie i we Florencji. 
 
Masaccio (1401–1428) – malarz włoski, przedstawiciel bardzo wczesnego renesansu poruszający się 
w tematyce religijnej. Pionier w sztuce, z zamiłowaniem do przedstawieo nagiego ciała ludzkiego. 
Stosował iluzję i trójwymiar. 
 
Jacopo Sansovino (1486–1570) – włoski rzeźbiarz i architekt. Manierysta. Tworzył we Florencji, 
w Rzymie, a następnie w Wenecji. Przez 40 lat był głównym architektem tego miasta. 
 
Annibale Carracci (1560–1609) – włoski malarz barokowy znany przede wszystkim z malarstwa 
freskowego o tematyce mitologicznej i malarstwa religijnego. Tworzył w Bolonii, gdzie założył szkołę 
malarską, oraz w Wenecji i Rzymie. 
 
 
 
 
 
 



2. Galeria Krajobrazów i Aneks przy Galerii Krajobrazów 
Pomieszczenia wybudowane ok. 1850 r. w nowym, neorenesansowym trakcie skrzydła północnego 
wzniesionym w latach 1845–1848 według projektu Franciszka Marii Lanciego. Przeznaczone były na 
ekspozycję muzealną. Sufit Galerii Krajobrazów zdobi wykonana w połowie XIX w. dekoracja 
z alegoriami Rolnictwa, Pasterstwa i Myślistwa będąca dziełem berlioskich malarzy i dekoratorów 
E. Burgera i C. Hintze oraz z medalionami portretowymi przedstawiającymi XVII- i XVIII-wiecznych 
malarzy. Aneks zdobi analogiczna kompozycja z alegorią Wypoczynku i dwoma medalionami 
portretowymi. 
 
3. Salon Malinowy 
projektowali: Jan Zygmunt Deybel, Franciszek Maria Lanci i inni  
XVIII-wieczna dekoracja sztukatorska i malarska sufitu: prawdopodobnie autorstwa Pietra 
Innocentego Comparettiego i F. Fumo oraz Giuseppe Rossiego 
 
Salon wybudowano w latach 20. XVIII w., przearanżowano w połowie XIX w. 
 
4. Sypialnia i Gabinet Pana  
projektowali: Jan Zygmunt Deybel, Franciszek Maria Lanci i inni  
XVIII-wieczna dekoracja sztukatorska i malarska sufitu: prawdopodobnie autorstwa Pietra 
Innocentego Comparettiego i F. Fumo oraz Giuseppe Rossiego 
 
Pomieszczenia wybudowane w latach 20. XVIII w., przebudowane i przearanżowane w połowie XIX w. 
 
5. Gabinet przed Galerią 
W czasach pary królewskiej zwany Gabinetem od podwórza. Do stanu obecnego przebudowany 
około połowy XIX w. na potrzeby ekspozycji muzealnej. Wtedy też powstała dekoracja sufitu 
z alegorią Malarstwa autorstwa berlioskiego malarza E. Burgera i wmurowano w próg tablicę 
z sentencją łacioską CUNCTIS PATET INGRESSUS (Wszystkim wstęp wolny). 
 
6. Gabinet Etruski 
Powstał w latach 50. XIX w. według projektu Leandra Marconiego. Tak jak współcześnie przeznaczony 
był na ekspozycję waz antycznych i ich nowożytnych kopii. Sklepienie gabinetu zdobią sceny z Odysei 
Homera, a drzwi – motywy z Eneidy Wergiliusza, Metamorfoz Owidiusza i Złotego Osła Apulejusza. 
 
7. Lapidarium 
To drugie pomieszczenie przeznaczone na ekspozycję sztuki starożytnej, głównie fragmentów 
sarkofagów rzymskich, waz, urn i gzymsów z I i II w., a także rzeźb i popiersi. Częśd eksponatów to 
XVIII- i XIX-wieczne repliki.  
Lapidarium zostało wybudowane około 1875 r. według projektu Leandra Marconiego. W celu 
urządzenia wystawy zamurowano pierwsze przęsło Galerii Południowej. 
 
Inskrypcja łacioska nad wejściem do Biblioteki Króla: 
 
HUC O QUIETIS APTA MUSIS OTIA 
LEVESQUE LUDORUM CHORI 
HUC FERIANTUM PHOEBE MUSARUM PATER;  
HUC HOSPITALES GRATIAE 
Ode I Liber Epodon 
Mathiae Casimiri Sarbievii 
 
 
 



Tutaj, dla twych córek Febie, panie muz, 
miły wypoczynek , uciechy najprzedniejsze i taneczne korowody 
godne Twego dworu. 
Do tego miejsca zapraszają gościnne i życzliwe Gracje. 
 
Fragment wiersza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego z 1634 r. 
(tłum. Dorota Dyda) 
 
8. Kaplica 
Wzniesiona w połowie XIX w. z fundacji Aleksandry Potockiej. Według tradycji w tym miejscu zmarł 
król Sobieski. Kaplica jest wspólnym dziełem Henryka Marconiego i Franciszka Marii Lanciego. Ołtarz 
wykonał włoski artysta Luca Carimini, a figurę Madonny – wzorowaną na Madonnie Sykstyoskiej 
Rafaela – włoski rzeźbiarz Vincenzo Gaiassi. Stiukowa dekoracja kopuły kaplicy jest autorstwa Józefa 
Klimczaka z Powsinka. 
 
9. Sala Biała 
projektował: Jan Zygmunt Deybel 
wybudowana w latach 1730–1733 
Około 1840 r. sala została przebudowana i przearanżowana. Zamurowano loże dla królewskiej 
orkiestry i zlikwidowano lustra wiszące naprzeciw okien, a dawną salę balową zamieniono na galerię 
portretów właścicieli Wilanowa, królów polskich i wybitnych osobistości. Najprawdopodobniej 
w czasie powojennej konserwacji zniszczona została XVIII-wieczna dekoracja fasety z motywem 
saskich orłów w narożnikach. 
 
10. Apartamenty Izabeli Lubomirskiej 
Pomieszczenia te są dziełem architekta marszałkowej Szymona Bogumiła Zuga. Powstawały w latach 
1775–1778 (budowa pawilonu kąpielowego) i 1781–1794 (przebudowa i aranżacja apartamentów 
w skrzydle południowym). W czasach Izabeli Lubomirskiej sufity apartamentów ozdobione były 
dekoracją stiukową, a ściany dekoracją malarską i modnymi wówczas tapetami. Od połowy XIX w. 
Aleksandra Augustowa Potocka rozpoczęła gruntowną przebudowę tych pomieszczeo. Powstały tu 
m.in. Salon Bilardowy (w miejscu przedpokoju), Pokój Sypialny (w miejscu Łazienki), Pokój Saskiej 
Porcelany (w miejscu gabinetu). Na apartamenty Izabeli Lubomirskiej składają się: 
 Przedpokój Izabeli Lubomirskiej, 
 Salon Izabeli Lubomirskiej, 
 Złota Sypialnia Izabeli Lubomirskiej, 
 Gabinet Izabeli Lubomirskiej, 
 Biała Sypialnia Izabeli Lubomirskiej, 
 Łazienka Izabeli Lubomirskiej. 
 


