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INFORMACJA PRASOWA
Wystawa malarstwa Marty Koniecznej w Royal Wilanów
Od 19 sierpnia w godzinach 12.00-20.00 w Royal Wilanów przy
ul. Klimczaka 1 można oglądać idealne połączenie sztuki i natury w
pracach znanej polskiej artystki Marty Koniecznej.
Marta Konieczna, absolwentka Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych,
podczas studiów specjalizowała się w ilustracji książkowej, ale obecnie jej
działalność obejmuje również malarstwo i fotografię. Jej twórczość była
prezentowana na licznych wystawach indywidualnych i grupowych, w tym
w Muzeum Częstochowskim.
Na ścianach pomieszczenia wystawowego w Royal Wilanów zawisły
kontrastujące z industrialnym otoczeniem obrazy inspirowane naturą. W
dziełach dominują subtelne odcienie szarości i lekkiego błękitu, z
dodatkiem miękkiej zieleni i ciepłego pomarańczu.
Twórczość artystki związana jest z jej miłością do natury i zachwytem, jaki
wzbudza w niej różnorodność kształtów i kolorów roślin. Celem jej sztuki
jest uchwycenie na dłużej przemijających momentów, w których objawia
się piękno otaczającej nas zieleni. Marta Konieczna podziwia botaniczne
formy, które powstają w praktycznych celach, bez wcześniejszego
estetycznego zamysłu, ale i tak ostatecznie stają się naturalnymi dziełami
sztuki. Ambicją twórczyni jest zaszczepienie w odwiedzających tego
samego podziwu i szacunku wobec przyrody, jaki motywuje ją do pracy.
Wystawa dostępna jest dla odwiedzających do 11 września.
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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 dostarczyła 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.
Biuro prasowe Capital Park
Joanna Cybulska, email: j.cybulska@mediadem.pl
tel. 0 48 22 642 24 16, + 48 609 716 305
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