Szanse rozwoju kultury w Milanówku - infrastruktura i
funkcjonalność

Zamknięcie Teatru Letniego - kalendarium
➢21 maja 2015 r -Decyzją nr 147/15 Powiatowy inspektor Nadzoru
budowlanego nakazał Gminie Milanówek wyłączenie z użytkowania
Sali Teatru Letniego. Ekspertyzy z roku 2015 wskazują na fatalny stan
budynku, a jego remont to ogromne koszty.
➢16.01.2018 r. Gmina wystąpiła do Mazowieckiego Wojewódzkiego
konserwatora Zabytków w Warszawie z wnioskiem o rozbiórkę
budynku.
➢18.07.2018 r. Po wizjach lokalnych Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Narodowego
Instytutu Dziedzictwa wydana zostaje decyzja nie zezwalająca na
roboty rozbiórkowe.
➢26.07.2018 Gmina Milanówek odwołuje się od decyzji
Konserwatora w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
➢19.11. 2019 Ministerstwo Kultury wzywa Urząd Konserwatora do
ponownego rozpatrzenia wniosku.
➢11.03.2019 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
wzywa Gminę do złożenia dokumentacji uzupełniającej, by
zakończyć postępowanie administracyjne.

Badanie potrzeb
W 2017 roku Milanowskie Centrum Kultury przeprowadziło badanie potrzeb kulturalnych
mieszkańców. Przy badaniu wykorzystano metody animacyjne – włączające do działania.

Ilość kierunków rozwoju jakie wskazali mieszkańcy jest bardzo szeroka i dziś
wiemy, że jedna lokalizacja na działania będzie niewystarczająca. O potrzebie
posiadania kompleksowej infrastruktury mówią wszelkie grupy tworzące kulturę
i uczestniczące w działaniach kulturalnych.

Koncepcja rozwoju kultury w Milanówku
w oparciu o 2 lokalizacje
Łąkowa 3
Koncepcja uwzględnia projekt sali widowiskowej na około 300 osób i adaptację części dostępnej przestrzeni
biurowej na sale warsztatowe (projekt został przedstawiony na Komisji Kultury 20.02.2019r.), dostępność i
przykładowe obszary kultury w wypadku posesji przy Łąkowej 3 wyglądają następująco:

Kultura wysoka
Sala widowiskowa:
•
•
•

Koncerty
Spektakle teatralne
Konkursy wokalne i teatralne

Sala konferencyjna:
• Wystawy (także sala taneczna/fitness i klatka schodowa
na I piętro)
•

Ognisko muzyczne i plastyczne

Kultura szeroka / popularna
Sala konferencyjna:
zajęcia fotograficzne, komputerowe, filmowe, dyskusyjne,
spotkania stowarzyszeń.
Sala taneczna/fitness:
zajęcia taneczne (dzieci, młodzież, dorośli), sportowe
pokazy, wystawy, muzyczne, próby Milanowskiej Orkiestry
Dętej, joga, karate, judo
Mała salka przy wejściu:
warsztaty wokalne
Sala widowiskowa:
zajęcia teatralne, aktorskie,
próby lokalnych zespołów muzycznych i teatralnych,
kino

I PIĘTRO
Sala plastyczna:
malarstwo na jedwabiu, ceramika, modelarstwo, rękodzieło
artystyczne zajęcia rzeźbiarskie
Sala malucha:
Krasnoludki z Milanówka,
zajęcia plastyczne i artystyczne,
plastyczno-animacyjne dla rodziców i dzieci, zajęcia rytmiczne,
taneczne,
sensoplastyka,
GARAŻE:
Kącik majsterkowicz, salka prób
MAGAZYN:
Pomieszczenie przeznaczone na rzeźby Jana Szczepkowskiego
– ewentualna ekspozycja

Koncepcja rozwoju kultury w Milanówku
w oparciu o 2 lokalizacje
Kościelna 3
W tej koncepcji pojawia się możliwość wybudowania budynku nawiązującego do miejskiej architektury, wpisującego się
w otaczający teren i posiadającego kameralną salę wystawienniczo – koncertową na około 150 osób, zaplecze
gastronomiczne (kawiarnia), zaplecze dla kortów oraz zaadaptowany teren wokół budynku: plac zabaw czy np. muszlę
koncertową
W wypadku posesji przy Kościelnej 3, koncepcja wygląda następująco:

•
•
•
•
•
•

Kultura wysoka
Wystawy,
Koncerty
Uroczyste sesje Rady Miasta
Konferencje
Spotkania okolicznościowe
Muzeum (izba pamięci, miejsce
ekspozycji dóbr kultury)

•
•
•

Kultura szeroka
Plac zabaw dla dzieci (działania
animacyjne)
Kawiarenka
Miejsce spotkań dla stowarzyszeń

•
•
•

Kultura popularna
Koncerty plenerowe
Kino plenerowe
Małe wydarzenia plenerowe

Teatr Letni wizytówką miasta
W centrum miasta przy ul Kościelnej 3, na miejscu starej siedziby Milanowskiego Centrum Kultury,
powstałby budynek wraz z aranżacją terenu zielonego wpisujący się w charakter Miasta Ogrodu.
❑ Budynek w nowoczesnej formie ale zintegrowany z charakterem miasta, architekturą i przyrodą.
Mieściłby w sobie salę na około 150 osób w której mogłyby się odbywać kameralne koncerty.
❑ Byłby również miejscem spotkań okolicznościowych, uroczystych sesji rady miasta, wernisaży, miejscem
integrującym mieszkańców wielopokoleniowym.
❑ Tu będzie działała klimatyczna kawiarenka, a teren przy nowym „Teatrze” zaprosi mieszkańców do
odpoczynku na ławeczkach wśród kwiatów i zieleni.
❑ To wymarzone miejsce na letnie koncerty plenerowe. Powstałaby scena letnia z muszlą koncertową
stanowiąca oprawę do między innymi letnich koncertów klasycznych.
❑ Na terenie Centrum Kultury powstałby plac zabaw spójny z całą aranżacją terenu, gdzie mamy z dziećmi
mogłyby spędzić kreatywnie, twórczo i aktywnie czas.

