
 

OFERTA KULTURALNO EDUKACYJNA PLANOWANA DO REALIZACJI W WILLI 

WALERIA W MILANÓWKU 

 

Willa Waleria – Galeria sztuki współczesnej i rzeźby polskiej XXw. 

 

 

 

 „Waleria” będzie galerią sztuki współczesnej oraz centrum artystycznego 

eksperymentu. Miejscem, inspirującym do zdobywania własnych doświadczeń, 

poznawania najnowszych zjawisk, szeroko pojętej kultury. 

 

Galeria Sztuki Współczesnej w Milanówku będzie filią Milanowskiego Centrum 

Kultury – rejestrowej instytucji kultury, której Organizatorem jest Gmina Milanówek. 

Instytucja powstała w 1977 roku i skutecznie realizuje działania kulturalne, posiadając 

osobowość prawną. 

 

„Waleria” – zabytkowa willa z historią, znajduje się w pobliżu centralnej części miasta, 

w  jednej z najbardziej zabytkowych dzielnic Milanówka. To zabytek z artystycznym 

duchem przodków i niezwykłą architekturą zmodernizowanego historyzmu. To 

miejsce, osadzone w świadomości lokalnej społeczności, jako miejsce kultury, 

patriotyzmu i światowego dziedzictwa kulturowego. 

 

 



PROGRAM DZIAŁAŃ 

Galeria sztuki „Waleria” swoją działalnością brać będzie aktywny udział w budowaniu 

tożsamości Milanówka. Wykraczając jednak, poza własną lokalizację tworzyć będzie 

projekty ogólnopolskie, a także światowe.  

Lokalizacja instytucji właśnie w Milanówku, będzie w jej działalności jednym 

z najważniejszych punktów odniesienia. Dzięki temu instytucja tworzyć będzie 

płaszczyznę wymiany informacji i doświadczeń środowisk artystycznych na szczeblu 

lokalnym i międzynarodowym.  

„Waleria” działać będzie na styku wielu dyscyplin, ukazując związki pomiędzy sztuką, 

a innymi dziedzinami kultury. Odbiorcami działań będą przedstawiciele środowisk 

artystycznych i intelektualnych, osób o zróżnicowanych kompetencjach kulturowych, 

publiczności lokalnej i międzynarodowej. Działania uwzględniać będą potrzeby 

przedstawicieli różnych grup wiekowych oraz docierać będą do osób, mających 

utrudniony dostęp do kultury, w tym osób niepełnosprawnych. 

 

 

Strategiczny przedmiot działalności  

1. edukacja kulturalna i wychowanie aktywnego odbiorcy sztuki współczesnej;  

2. promocja, prezentacja i upowszechnianie współczesnej twórczości artystycznej 

z kraju i zagranicy.  

 



   

Zadaniami Galerii będą: 

1. programowanie, organizowanie i realizacja wystaw sztuki współczesnej i innych;  

2. wypracowanie nowych strategii kuratorskich oraz współczesnych form 

komunikowania się z odbiorcą; 

3. budowanie kolekcji dzieł sztuki, nastawionej na eksperymentalne działania 

4. tworzenie artystom odpowiednich warunków dla prezentacji osiągnięć twórczych 

(wystawy stałe i czasowe, konkursy, sympozja, wydawnictwa); 

5. wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem sztuki; 

6. popularyzowanie wiedzy o sztuce, w poszczególnych środowiskach społecznych; 

7. prowadzenie działalności oświatowej poprzez edukację kulturalną  dzieci 

i młodzieży, a także dorosłych i osób starszych; 

8. popularyzowanie dorobku kulturowego Milanówka; 

9. organizacja wydarzeń kulturalnych lokalnych i ponadlokalnych; 

10.  organizacja pobytów studyjnych dla teoretyków i krytyków sztuki; 

11.  współdziałanie z innymi galeriami, centrami sztuki, szkołami i uczelniami 

artystycznymi, artystami i krytykami. 

12. Ekspozycja i promocja kolekcji rzeźb Jana Szczepkowskiego – promocja jego 

życia i twórczości w kontekście Milanówka i sukcesów międzynarodowych. 

 

 

Program działalności 

 

Utworzenie Galerii Sztuki Współczesnej jako miejsca, które spełni oczekiwania 

odbiorców, pozwoli maksymalnie rozwinąć ofertę kulturalną i społeczną 

o zasięgu ponadregionalnym, zmieni organizację życia kulturalnego oraz umożliwi 

upowszechnienie historycznego skarbu Polski, jakim są zbiory rzeźbiarza - Jana 

Szczepkowskiego. Galeria Sztuki Współczesnej ma szansę stać się rozpoznawalną 

marką kojarzoną jednoznacznie z Milanówkiem. 

 

Na kulturalnej podwarszawskiej mapie „Walerię” wyróżnia korzystna lokalizacja, 

unikalna architektura, wieloletnie doświadczenie instytucji zarządzającej 

w organizacji projektów i wydarzeń artystycznych, wyrazisty program, akcentujący 

nowoczesny charakter podejmowanych działań, elastyczna struktura organizacyjna, 

otwartość na odbiorców i zdolność do podejmowania współpracy.  

 

Galeria Sztuki Współczesnej „Waleria” funkcjonować będzie 7 dni w tygodniu 

realizując program nowoczesny i nastawiony na rozwój. Program realizowany będzie 

w oparciu o grafik zajęć, spotkań i inicjatyw. Zarządzany będzie przez animatorów 



kultury, artystów i instruktorów. Zadania stałe posiadać będą grafik przyjęty 

zarządzeniem i stanowić będą postawę działalności galerii, natomiast wszelkie 

zmienne inicjatywy (jednorazowe wydarzenia, cykliczne coroczne wydarzenia, 

warsztaty jednorazowe) dostosowywane będą do bieżącej działalności. Największą 

wartością instytucji będzie DOSTĘPNOŚĆ dla każdej grupy społecznej. 

 

W jak Wystawy 

A jak Artyści 

L jak Lokalność 

E jak Edukacja 

R jak Rzeźba 

I jak Interdyscyplinarność 

A jak Aktywność 

 

WYSTAWY 

Sztuka jest czymś istotnym i potrzebnym. Mówi ona o dzisiejszym świecie najwięcej. 

„Waleria” prezentować będzie zjawiska i problemy kultury współczesnej, ale także 

odnoszące się do historii. Będzie to przestrzeń do śmiałych artystycznych działań, 

jednocześnie ukazujących ducha przeszłości. 

 

„Waleria” ma inspirować do aktywnego uczestnictwa w kulturze, wspierając rozwój 

społecznej wrażliwości.  

W murach „Walerii” prezentowana będzie wystawa stała.  

Będzie ona związaną z osobą Jana Szczepkowskiego – rzeźbiarza okresu 

międzywojennego, reprezentanta stylu Art DECO i stylu narodowego. Artysty, który 

żył w Milanówku i tworzył w pracowni Willi „Waleria”. 

Wystawa stała odnosić się będzie bezpośrednio do artystycznej i architektonicznej 

historii Milanówka. Kolekcja rzeźb wybitnego artysty prezentowana będzie w ujęciach 

tematycznych. Powstaną kolekcje wyłaniające się z dużego zbioru artysty, który łatwo 

podzielić na tematy. Z atrakcyjnymi opisami i fotografiami, prezentowane będą na 

przemian, ukazując charakter Milanówka i jego niezwykłą historię.  

 



 

Wystawy czasowe odbywać się będą przy współpracy z Artystami, którzy dostarczać 

będą dzieła sztuki, jednocześnie zapewniając opracowany program narracji 

i komunikacji z odbiorcami. Każda wystawa prowadzona będzie od wernisażu po 

finisaż przez kustosza, który odpowiadać będzie za ciekawą formę edukacyjną 

przedsięwzięcia. 

Wernisaże odbywać się będą raz w miesiącu, niektórym z nich towarzyszyć będą 

prelekcje, wykłady, warsztaty. 

 

Celem zadania jest realizacja wystaw wybitnych lokalnych i ponad lokalnych twórców 

i przygotowanie przy ich okazji programu edukacyjnego dla każdej grupy docelowej. 

 

Przykład: 

WYSTAWA PORTRETÓW OLEJNYCH 

Wykład pt: „Od kopisty po styl własny” – rozwój artysty w perspektywie lat aktywnej 

twórczości. 

Warsztat: „Jej portret” – warsztat malarski dla dorosłych z udziałem modelki. 

Warsztat: Malarstwo od podstaw – narzędzia pracy i wybór materiałów – warsztat 

dla młodzieży i dzieci. 

Warsztat: Czy malarz to zawód? – spotkanie i warsztaty malowania autoportretu – dla 

dzieci. 

„Waleria” będzie posiadała także przestrzeń do prezentacji prac uczniów 

uczęszczających na zajęcia w ramach programu edukacyjnego. Współpraca ze 

szkołami lokalnymi pozwoli na organizację wystaw laureatom konkursów 

artystycznych. Będzie to idealne miejsce dla sztuki lokalnej, jeszcze amatorskiej, ale 

jakże istotnej w budowaniu tożsamości. 

Powstanie wystawa wirtualna, prezentująca fragmenty aktualnej ekspozycji 

znajdującej się w Galerii Sztuki Współczesnej „Waleria”. Dostęp do kultury będzie 

szeroki również na kanałach internetowych, powstanie strona www i profile na 

portalach społecznościowych i portalach dotyczących sztuki i kultury. 

 

ARTYŚCI 

Współpraca z artystami to podstawa działalności Galerii Sztuki Współczesnej 

„Waleria”. Lokalni artyści będą mieli przestrzeń do działań autorskich. Miejsce 

stworzone będzie do prowadzenia np. spotkań, wykładów. Od samego początku 

galeria tworzona będzie z artystami, którzy określą swoje potrzeby. Aktywność 



lokalna przyczyni się do rozwinięcia współpracy ponadlokalnej. Przetarte ścieżki 

współpracy międzyinstytucjonalnej pozwolą na ambitne projekty ogólnopolskie. Do 

tej pory Milanówek współpracował z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 

Królikarnią, Muzeum Narodowym, Muzeum Wojska Polskiego, Narodowym Centrum 

Kultury, Akademią Sztuk Pięknych. Artystyczne działania lokalne przyciągać będą 

młodych i doświadczonych artystów z zewnątrz. Artyści to kluczowi twórcy programu 

działań Galerii.  

 

LOKALNOŚĆ 

Pierwiastek lokalności pozwala instytucjom na szczególny wyróżnik spośród innych 

podobnych miejsc. Willa „Waleria” to synonim narodowości, lokalnego patriotyzmu 

i świata artystycznego. Willa "Waleria" przy ul. Spacerowej 20/22 w Milanówku 

należała niegdyś do wybitnego rzeźbiarza Jana Szczepkowskiego (1878-1964), który 

zasłynął m.in. jako twórca pomników Wojciecha Bogusławskiego i Stanisława 

Moniuszki stojących przed gmachem Teatru Wielkiego w Warszawie oraz płaskorzeźb 

ozdabiających aulę Sejmu i Banku Gospodarstwa Krajowego w centrum stolicy. 

Światową sławę zyskał zdobywając nagrody na międzynarodowych wystawach 

sztuki, m.in. w 1925 r. w Paryżu najwyższy laur otrzymała jego kapliczka Boże 

Narodzenie. Szczepkowski, wezwany 12 maja 1935 r. do Belwederu w chwilę po 

stwierdzeniu zgonu Józefa Piłsudskiego, osobiście zdjął maskę pośmiertną 

Marszałka. Był autorem wyłonionego w konkursie projektu sarkofagu Komendanta, 

niestety wybuch II wojny światowej uniemożliwił realizację dzieła. 

Zarówno maskę pośmiertną Piłsudskiego (z nielicznymi zachowanymi włosami 

Marszałka), jak i projekt jego nagrobka można będzie oglądać pośród dziesiątków 

innych, głównie gipsowych prac w instytucji "Waleria”. 

Zadaniem instytucji będzie opracowanie albumu o kolekcji lokalnej i Janie 

Szczepkowskim. Będzie to naukowe opracowanie dotyczące historii sztuki gdzie 

szczególne miejsce zajmie rzeźba i historia Milanówka.  

 

EDUKACJA 

Jedną z najpopularniejszych form wykorzystywanych na tym obszarze aktywności są 
warsztaty artystyczne, spotkania autorskie oraz odczyty. Taką też formułę przyjmie 
realizowany w Galerii program edukacyjny. 

Prowadzone zajęcia warsztatowe będą miały charakter interdyscyplinarny i dadzą 
wiele możliwości poznawania oraz odbioru sztuki poprzez bezpośredni udział 
w samym procesie tworzenia. Dzięki obranej metodologii umożliwiają wyzwolenie 
w uczestnikach otwartej i poszukującej postawy wobec otaczającego świata. Forma 
warsztatów artystycznych jest najlepszą formą poznawczą. 



Zarówno warsztaty, jak i lekcje o sztuce prowadzone cyklicznie przy okazji zmiany 
wystaw będą przystosowane do lepszego zrozumienia aktualnych działań Galerii.  

 

 

Lekcje z historii sztuki, historii lokalnej, historii życia artystycznego „Walerii” będą 
prowadzone dla szkół, przedszkoli, a także dla seniorów. Będą także otwartą ofertą 
dla wszelkich grup docelowych. 

Otwarte w Galerii pracownie zachowując formę warsztatową swoich działań, skupiać 
będą w swoich przestrzeniach dzieci, młodzież i dorosłych uczestników. Zajęcia w 
grupach zachowywać będą podziały na grupy mniej lub bardziej zaawansowane 
twórczo oraz na podziały wiekowe. Warsztaty dostosowane będą dla osób 
niepełnosprawnych. 

 

 

Uruchomione zostaną między innymi: 

PRACOWNIA FOTOGRAFICZNO – FILMOWA- skupiająca miłośników sztuk wizualnych 

PRACOWNIA RZEŹBY I CERAMIKI – nawiązująca do pracowni Jana Szczepkowskiego 

ARTYŚCI W „WALERII” – program autorskich działań lokalnych i ponadlokalnych 
artystów dla dzieci i młodzieży.  

PRACOWNIA MALARSTWA – narzędzia i twórczość czyli nauka i rozwój talentów 
plastycznych u dzieci, młodzieży i dorosłych.  

PRACOWNIA MALARSTWA NA JEDWABIU – tradycyjna forma malarstwa na jedwabiu 
prowadzona przez malarki związane z historia Centralnej Doświadczalnej Stacji 
Jedwabniczej w Milanówku. 

PRACOWNIA NOWE TRENDY SZTUKI – bliskie spotkania  z performance, 
happeningiem i instalacją artystyczną. Warsztaty komiksu i sztuk eksperymentalnych. 

 



Wykłady ujęte zostaną w cykle - służące popularyzacji sztuki współczesnej 
z uwzględnieniem procesów jej powstawania, rozwoju i wpływu na odbiorcę. 
Słuchacze będą mogli poznać wiodące style i kierunki w sztuce na przestrzeni XX i 
XXI wieku.  Poznają dzieła i twórczość najbardziej znanych artystów. 

Ideą wykładów będzie zaprezentowanie sztuki współczesnej jako dialogu artystów 
z kuratorami i odbiorcami.  

Konkursy artystyczne o zasięgu ponadlokalnym organizowane będą w roku 
dwukrotnie. Ich dyscyplinarność pozwoli otworzyć się artystom na nowe formy 
twórczości, a „Waleria” będzie miejscem kojarzonym przez artystów z kraju i zza 
granicy. 

 

RZEŹBA 

„Waleria” to miejsce, gdzie rzeźba powstawała, żyła i to z Milanówka wyszła w świat. 
Słynne prace Jana Szczepkowskiego do dziś spotykamy w przestrzeni publicznej 
w kraju i za granicą. Bardzo ważne jest, by ocalić tę spuściznę i pielęgnować sztukę 
rzeźbiarską.  Dlatego w Galerii Sztuki „Waleria” powstanie pracownia rzeźby 
i pracownia ceramiki. Odbywać się tu będą warsztaty rzeźby w różnych materiałach,  

 

Warsztaty płaskorzeźby – młodzież, dorośli. Dla dzieci warsztaty ceramiczne i rzeźby 
np. w mydle. Zajęcia ukierunkowane będą między innymi na ręczne budowanie 
unikatowych form użytkowych i dekoracyjnych, studium rzeźbiarskie, rzeźbę 
ceramiczną, tworzenie gipsowych form do odlewania masy lejnej, metody zdobienia.  

Ważnym aspektem prowadzonych zajęć w pracowni rzeźby będą warsztaty specjalne 
kierowane bezpośrednio do osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących.  

Wykłady w pracowni rzeźby i ceramiki odbywać się będą w formie 
wykładów/prezentacji specjalistycznych poruszających tematy związane 
z technikami ceramicznymi, jej technologią, oraz sztuką – szczególnie działaniami 
rzeźbiarskimi i ceramiką.  

 

INTERDYSCYPLINARNOŚĆ 

Galeria Sztuki Współczesnej „Waleria” pobudzi odbiorców do działań 

interdyscyplinarnych. Założeniem jest stworzenie pracowni działań 

interdyscyplinarnych, opartej na tworzeniu złożonych realizacji, zawierających 

w sobie kilka form wyrazu (muzyka, obiekt, ruch, itp.).  

Interdyscyplinarność pobudzi do dyskusji grupowej dotyczącej szeregu problemów 

sztuki współczesnej i jej zastosowania w życiu codziennym. 



Dzieci wezmą udział w programie „ Pozwól dziecku zostać artystą”. Dzięki spotkaniom 

z różnymi formami sztuki będą mogły podjąć decyzję o kierunku rozwoju, nie 

rezygnując z łączenia dyscyplin.  

Pracownia prób i błędów - dla młodzieży i dorosłych, będzie nastawiona na proces, 

eksperymenty i współpracę pomiędzy dyscyplinami (sztuka, muzyka, teatr). 

Pracownia specjalizować się będzie w organizacji wydarzeń oraz pracy 

z przestrzenią. To artyści z tej pracowni realizować będą pokazy, koncerty, spektakle.  

 

AKTYWNOŚĆ 

„Waleria” skupiając w sobie różne dziedziny sztuki będzie miejscem integracji 

i aktywizacji lokalnej społeczności. Osoby korzystające z oferty Galerii aktywnie 

uczestniczyć będą w działaniach artystycznych, nadadzą jej bieg, będą też inspiracją 

samych twórców. Aktywność na poziomie lokalnym otworzy drzwi miasta na 

współpracę zewnętrzną. Galeria Sztuki Współczesnej nie może być miejscem gdzie 

„chodzi się w kapciach”. Będzie miejscem, gdzie doskonale uchwycone zostaną 

związki między sztuką, a społeczeństwem.  

Twórczość artystyczna może odegrać niezwykle ważną rolę w próbie zrozumienia 

rozwoju społeczeństwa; może też pobudzić odbiorców do zadawania pytań. W tym 

sensie sztuka może stymulować szeroko rozumianą kreatywność. To miejsce – 

Galeria Sztuki Współczesnej WALERIA, ma szansę pobudzić do aktywności każdego.  

Powstanie Galerii to stworzenie większej ilości miejsc na potrzeby spotkań 

i aktywnego uczestnictwa. Z tego też powodu Galeria wykreuje przestrzenie 

społecznego oddziaływania zarówno w budynku, jak i w otaczającym go ogrodzie oraz 

zrealizuje projekty pozwalające na aktywny udział w nich publiczności, która dzięki 

temu otrzyma szansę wykorzystania i rozwinięcia potencjału własnej kreatywności. 



opracowali: Urząd Miasta Milanówka i Milanowskie Centrum Kultury  


