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INFORMACJA PRASOWA
Capital Park rozwija współpracę z polskimi artystami
Grupa Capital Park, deweloper projektów takich jak Eurocentrum Office
Complex, Royal Wilanów oraz rewitalizacji dawnej fabryki Norblina
nawiązała

współpracę

z

młodymi

polskimi

artystami.

Ich

dzieła

uzupełniać będą dekorację przestrzeni wspólnych inwestycji, stanowiąc
jednocześnie o wyjątkowej atmosferze tych miejsc. Pierwszymi z serii
dzieł sztuki, które można już podziwiać w obiektach Capital Park są trzy
reliefy w holu Eurocentrum Office Complex wykonane przez Macieja
Pakalskiego, absolwenta Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie.
Docelowo

w

stworzonych

Eurocentrum
z

nawiązujących

drewna
do

Office

oraz

specyfiki

Complex

lustrzanego
budynku,

znajdzie

szkła,

który

jest

się

siedem

ekologicznych
jednym

z

reliefów

materiałów

największych

ekologicznych biurowców w Polsce. Oko koneserów nacieszy również kolekcja
dzieł sztuki współczesnej w przyszłości dostępna w holu Royal Wilanów, projektu
biurowego Capital Park, którego budowa zostanie zakończona w sierpniu 2015 r.
Obiektem bezpośrednio związanym ze sztuką będzie również projekt rewitalizacji
dawnej fabryki Norblina, który w sierpniu br. otrzymał pozwolenie na budowę.
W tym wyjątkowym miejscu na terenie dawnej fabryki Norblina znajdzie się m.in.
kolekcja platerów stanowiących pamiątkę po czasach świetności zakładów.
– Zakup dzieł sztuki, które eksponowane będą w kluczowych inwestycjach Capital
Park to dla nas kolejny krok na drodze kreowania ich unikalnej atmosfery. Sztuka
współczesna uzupełnia bogatą ofertę dedykowaną użytkownikom tych obiektów –
mówi Kinga Nowakowska, Dyrektor Operacyjny w Capital Park.
Podmiotem odpowiedzialnym za realizację reliefów w Eurocentrum Office
Complex jest firma Stricte Magda Jaworek specjalizująca się w budowaniu
kolekcji

sztuki

dla

firm

oraz

instytucji

realizująca

również

zamówienia

1

indywidualne dla kolekcjonerów sztuki. Zaletą firmy Stricte jest szeroki wachlarz
współpracujących z nią artystów oraz indywidualne i precyzyjne podejście do
każdej inwestycji. Ta sama firma realizuje już kolejny projekt w budynku Royal
Wilanów.
Maciej Pakalski, autor prac, to urodzony w 1983 roku absolwent Wydziału
Malarstwa Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, laureat wielu prestiżowych
nagród w tym m.in.: nagrody Inicjatywy ENTRY (2011), SIEMENSA (2010)
i nagrody im. Profesora Józefa Szajny (2010) oraz stypendysta Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (2009/2010). Tworzy skomplikowane, przestrzenne
obrazy składające się z setek elementów. Jego prace wpisują się w nurt
abstrakcji geometrycznej.
***
Inwestor
Grupa Capital Park jest doświadczonym i aktywnym inwestorem i deweloperem
działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się
w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych (ang. opportunistic investor).
Głównym przedmiotem działalności Grupy jest nabywanie nieruchomości ze znacznym
potencjałem

budowy

wartości,

np.

poprzez

zmianę

warunków

zagospodarowania

przestrzennego lub uzyskanie pozwolenia na budowę, budowę nowych lub przebudowę
istniejących obiektów lub poprawę zarządzania istniejącymi budynkami.
Capital Park osiąga dochody z najmu oraz ze sprzedaży nieruchomości lub produktów
inwestycyjnych opartych na nieruchomościach. Grupa aktywnie poszukuje możliwości
zakupu nowych projektów nieruchomościowych oraz nowych źródeł dochodów i wzrostu
wartości w obszarach rynku charakteryzujących się dużym potencjałem rozwoju. Od
rozpoczęcia

działalności

w

2003

roku

Grupa

przeprowadziła

ok.

100

transakcji

inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 76 projektów o łącznej
powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys. mkw. zlokalizowanych w 39 miastach. Spośród
tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu high-street znajduje się w strukturze
nowo utworzonego, innowacyjnego na polskim rynku Real Estate Income Assets FIZ AN,
którym Grupa aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział.

***
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