Półpiętro (I piętro) pałacu
1. Galeria portretu polskiego XVI–XIX w.
Zajmuje wnętrza półpiętra zaprojektowanych i wzniesionych przez Augustyna Locciego w latach
1681–1682 galerii ogrodowych oraz półpiętro skrzydła północnego wzniesionego w latach 1723–1730
według projektu Giovanniego Spazzia.
Zebrane są tu w układzie chronologicznym portrety polskiej szlachty, magnaterii, arystokracji,
polskich królów i książąt, oficerów, przedstawicieli polskich elit intelektualnych, politycznych
i artystycznych z okresu od XVI do XIX w. Częśd zbiorów jest depozytem Muzeum Narodowego
w Warszawie.
Na galerię portretu polskiego składają się:
 Galeria portretu trumiennego,
 Galeria Portretu Polskiego XVI–XVII w.,
 Pokój z portretami Sobieskich,
 Pokój z portretami Sieniawskich,
 Galeria Portretu Polskiego XVIII w.,
 Pokój z portretami Poniatowskich,
 Gabinet Pastelowy,
 Pokój w wieży północnej,
 Galeria Portretu Polskiego XIX w.
Sentencja łacioska w galerii portretu trumiennego:
EXORIARE ALIQUIS NOSTRIS EX OSSIBUS ULTOR
Oby z kości naszych powstał mściciel, Wergiliusz, Eneida (ks. IV)
Napis oryginalnie znajdował się na pomniku hetmana Stanisława Żółkiewskiego ufundowanym przez
Jana III Sobieskiego w kościele w Żółkwi w 1677 r.
2. Apartamenty korpusu głównego
Zaprojektowane przez Augustyna Locciego, wybudowane w latach 1681–1682. W pierwszej połowie
XIX w. urządzono w większości z nich gabineciki chioskie. Po wojnie odsłonięte zostały, widoczne
obecnie, XVII- i XVIII-wieczne dekoracje malarskie.
Pokój Cichy
z iluzjonistyczną dekoracją malarską ścian i sufitu wykonaną ok. 1696 r. przez Martina Altomonte lub
Michelangelo Palloniego.
Kompozycja ukazuję boginię Wenerę w centralnej części i otaczające ją postacie kobiece
personifikujące zagadnienia ówczesnej teorii sztuki: naturę (kobieta z piersiami tryskającymi
mlekiem), naśladownictwo (kobieta z lustrem), ideę i praktykę artystyczną (kobieta z narzędziami),
wiedzę artystyczną (kobieta zamyślona), wyobraźnię (kobieta z wieocem laurowym) i pomysłowośd
(kobieta z królikami). Całość ma przypominać o mecenacie artystycznym Jana III.
Gabinet Farfurowy
z charakterystyczną, kasetonową kopułą. XVII-wieczna dekoracja malarsko-sztukatorska z orłem
unoszącym tarczę herbową Janina jest apoteozą Jana III. Kompozycję uzupełniają medaliony
z alegoriami czterech żywiołów w narożach fasety. Dekorację ceramiczną ścian tworzą XVIII-wieczne
płytki farfurowe z Delftu. Uzupełnia je ułożony przy podłodze pas XIX-wiecznych płytek z manufaktury
Michała Radziwiłła w Nieborowie. Aranżację Gabinetu Farfurowego przypisuje się Elżbiecie
Sieniawskiej.

Gabinet o Trzech Oknach
zdobi dekoracja malarska ścian i sufitu autorstwa Giuseppe Rossiego. Plafon przedstawia boginię
Florę rozrzucającą kwiaty. Dekorację sztukatorską fasety z puttami i medalionami z alegoriami
czterech pór roku wykonał prawdopodobnie XVII-wieczny rzeźbiarz gdaoski Andrzej Schlüter.
Pokój Średni
zgodnie z tradycją był pokojem dzieci pary królewskiej. Z XVII-wiecznego wystroju wnętrza pozostał
odrestaurowany po wojnie belkowany strop drewniany z herbami rodu Sobieskich i Arquien.
Przedpokój
zdobi iluzjonistyczna dekoracja malarska autorstwa Giuseppe Rossiego z lat 20. XVIII w. Malarz
zostawił na wschodniej ścianie przy narożniku swój autoportret.
Pokoje Locciego
zajmował główny budowniczy Wilanowa i sekretarz królewski Augustyn Locci. We wnętrzu zachował
się XVII-wieczny, belkowany strop drewniany (remontowany w latach 20. XVIII w. lub całkowicie
wówczas wymieniony). Ściany zdobi dekoracja malarska wykonana przez Giuseppe Rossiego z lat
20. XVIII w.
Pokój z Papugą
zawdzięcza swą nazwę iluzjonistycznej dekoracji malarskiej autorstwa Giuseppe Rossiego. Pokój
z Papugą znajduje się nad Gabinetem al Fresco. W pierwszej połowie XVIII w. oba pomieszczenia
przekształcono w klatkę schodową łączącą parter pałacu z piętrem.
3. Pokoje w skrzydle północnym
XIX-wieczne pokoje gościnne powstałe w wybudowanym w latach 1845–1848 drugim trakcie skrzydła
północnego według projektu Franciszka Marii Lanciego, urządzane do lat 70. XIX w.
Gabinet Kolekcjonera
Urządzony współcześnie na podstawie rysunku Anety z Tyszkiewiczów Potockiej przedstawiającego
apartament (gabinet) jej męża Aleksandra Potockiego. Znajduje się tu m.in. unikalny zespół
eksponatów związany z nauką i kolekcjonerstwem. Na Gabinet Kolekcjonera składają się:
 pokój w zielone paski,
 pokój przy schodkach,
 pokój w czerwone paski,
 pokój w niebieskie paski.
Pokoje wyłączone ze zwiedzania:
 Gabinet Błękitny,
 sypialnia neorokokowa,
 pokój w stylu Księstwa Warszawskiego,
 pokój w kwiaty chintz.
4. Pokoje Chioskie i Myśliwskie
Powstały w drugiej połowie XIX w. Stanowią współczesną ekspozycję sztuki wschodniej i akcesoriów
łowieckich gromadzonych w Wilanowie od XVIII w. Urządzone zostały w zabytkowych
pomieszczeniach zgodnie z kanonami XIX-wiecznej architektury wnętrz. W czasach Potockich
apartamenty te miały podobny charakter, o którym przypominają dzisiejsze nazwy. Znajdowały się
tu: zbrojownia, gabinet hrabiego, pokój akwarelowy, salon w guście chioskim oraz pokój sypialny.

