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Sztuka w Royal Wilanów
To wydarzenie skrojone na miarę miłośników malarskiej abstrakcji
i dynamicznych form. Od 18 czerwca do 2 lipca goście Royal
Wilanów

mogą

Stokowskiego.

podziwiać

Otworzył

ją

wystawę

obrazów

Łukasza

uroczysty

wernisaż,

któremu

towarzyszyła prezentacja Infiniti Q30 – samochodu ubranego w
sztukę.
Wystawa prac Łukasza Stokowskiego do niezwykła podróż do świata
sztuki, w której każde dzieło jest niepowtarzalne. Jego obrazy wyróżnia
kolorystyczna niepoprawność i kontrast, a sam artysta przyznaje, że
tworząc można łamać wszystkie zasady. Wystawę w sobotę 18 czerwca
rozpoczął wernisaż, podczas którego poza obrazami goście Royal Wilanów
mogli podziwiać również sztukę w innej, niecodziennej odsłonie, w której
płótnem była karoseria samochodu, a konkretnie Infiniti Abstract Car Q30,
na który artysta przeniósł jeden ze swoich obrazów. Pojazd „ubrany” w
sztukę to rezultat współpracy polskiego malarza z firmą Infiniti Polska. Jej
wynikiem jest nietuzinkowa kompozycja, która udowadnia, że motoryzacja
w połączeniu z twórczym dynamizmem daje oszałamiający efekt. Chętni
jeżdżące dzieło sztuki mogą dołączyć do swojej kolekcji, ponieważ
wyjątkowy egzemplarz Q30 jest na sprzedaż.
Równie nietuzinkowe prace Łukasza Stokowskiego będą cieszyć gości i
pracowników biur w Royal Wilanów do 2 lipca. Obiekt należący do
portfolio Grupy Capital Park po raz kolejny udowadnia, że sztuka i biznes,
z pozoru dwa odległe bieguny, mogą współgrać i tworzyć inspirującą
atmosferę. Najlepszym dowodem jest dziesięć obrazów, które goście mogą
podziwiać w recepcjach budynku. To prace dedykowane Royal Wilanów,
które powstały w zgodzie z koncepcją przestrzeni i architektury budynku.
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Ich autorem jest Michał Misiak, jeden z najbardziej cenionych artystów
sztuki współczesnej w Polsce.
***

Dodatkowe informacje:
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 ponad 100 transakcji
inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 72 projekty o łącznej
powierzchni wynajmu brutto ok. 254 tys. mkw., zlokalizowanych w 34 miastach. Spośród
tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu high-street znajduje się w strukturze
utworzonego, innowacyjnego na polskim rynku Real Estate Income Assets FIZ AN,
którym Grupa aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział.
W 2015 roku firma dostarczył na polski rynek około 65 tys. mkw. nowej powierzchni
biurowo-handlowej. Na dzień 31 grudnia 2015 r. bieżąca wartość portfela nieruchomości
zarządzanych przez Grupę wynosiła 1,9 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. 83% bieżącej
wartości portfela Grupy stanowiły nieruchomości w Warszawie, czyli na największym i
jednym z najbardziej perspektywicznych rynków nieruchomości komercyjnych w Polsce.
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