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Wernisaż na setne urodziny Cushman & Wakefield 
Urodzinowy prezent od Cushman & Wakefield dla wszystkich sympatyków  

i mieszkańców Warszawy już 2 grudnia z Gazetą Wyborczą 

 
We wtorek, 28 listopada, podczas wernisażu organizowanego w kompleksie kulturalno-biznesowym 
Mała Warszawa przedstawiono czwartą wersję panoramy Warszawy przyszłości malowanej techniką 
akwareli. Prezentacja dzieła odbyła się z okazji stulecia działalności międzynarodowej firmy doradczej 
Cushman & Wakefield.  
 
Podczas wystawy, oprócz akwareli z panoramą Warszawy przyszłości namalowanej przez dr. inż. arch. 
Michała Suffczyńskiego z Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki 
Warszawskiej, zaprezentowano również inne dzieła artysty, specjalnie przygotowane instalacje multimedialne 
oraz elektroniczną wersję akwareli w formie mappingu komputerowego.  
 
Wernisaż był także niepowtarzalną okazją do obejrzenia pokazu sztuki malarskiej Michała Suffczyńskiego na 
żywo. 
 
Przedstawiciele sponsorów projektu, największych polskich deweloperów: Echo Investment, Ghelamco, HB 
Reavis oraz firmy Skanska wzięli udział w konkursie malarskim, podczas którego mogli zaprezentować swoje 
najnowsze warszawskie inwestycje. 
 
Po części oficjalnej przeprowadzona została aukcja charytatywna na rzecz fundacji Szlachetna Paczka. Dzieło 
Michała Suffczyńskiego namalowane podczas wydarzenia oraz cztery obrazy sponsorów przedstawiające ich 
najnowsze projekty zostały wylicytowane za sumę ponad 10 tysięcy złotych! 
  
Dodatkowe obrazy, pięć unikalnych reprodukcji akwareli na płótnie z podpisem Michała Suffczyńskiego, będzie 
można wylicytować na stronie poświęconej akwareli: futurewarsaw.com. Podobnie jak w przypadku 
zlicytowanych podczas wydarzenia obrazów, cały dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc 
potrzebującym rodzinom w ramach akcji Szlachetna Paczka. 
 
- Bardzo się cieszę, że przygotowanie nowej wersji akwareli zbiegło się w czasie z obchodzonym w tym roku 
stuleciem firmy Cushman & Wakefield na świecie. Akwarela to ponadczasowy projekt i przez ostatnie lata 
wielokrotnie otrzymywaliśmy zapytania o jej aktualizację. Jest to nasz urodzinowy prezent dla wszystkich 
sympatyków i mieszkańców stolicy – powiedział Charles Taylor, Dyrektor Biura Cushman & Wakefield w 
Polsce. 
 
Najnowsza wersja Akwareli szczegółowo odwzorowuje istniejącą i planowaną infrastrukturę komercyjną 
Warszawy wraz z inwestycjami mieszkaniowymi, które powstaną do 2020 roku. Dzieło uwzględnia blisko 90 
nowych inwestycji, które mają pojawić się w prężnie rozwijających się dzielnicach stolicy tj.: Centrum, bliskiej 
Woli oraz Pragi. Wśród wrysowanych inwestycji znalazły się m.in.: Varso, The Warsaw Hub, Spark, Generation 
Park, Browary Warszawskie, Cedet, Centrum Marszałkowska, Spinnaker, Towarowa 22, a także nowe bulwary 

29 listopada 2017 r. 

mailto:media.poland@cushwake.pl
mailto:media.poland@cushwake.pl


 

wiślane, kładka dla pieszych nad Wisłą, Centrum Przewrotu Kopernikańskiego, Kompleks Muzeów na Cytadeli 
Warszawskiej i Muzeum Sztuki Nowoczesnej.  
 
Wkładka z reprodukcją akwareli będzie bezpłatnie dystrybuowana wraz z sobotnim, stołecznym wydaniem 
Gazety Wyborczej w dn. 2 grudnia 2017 r.  
 
Oficjalny patronat nad najnowszą wersją wizualizacji objęło Miasto Stołeczne Warszawy. Sponsorami 
tegorocznej edycji są najwięksi stołeczni deweloperzy: Echo Investment, Ghelamco, HB Reavis oraz Skanska. 
 
O Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą świadczącą usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w 
podejmowaniu decyzji wpływających na sposób, w jaki ludzie pracują, robią zakupy i spędzają wolny czas. Dogłębna znajomość rynków 
lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy 
nowoczesnych rozwiązań, pozwalają najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do 
grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody są szacowane na 6 mld USD. Do 
najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarządzanie 
nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarządzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, 
zarządzanie inwestycjami i aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji 
najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga 
klientom w osiąganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach www.cushwakecentennial.com 
i www.cushmanwakefield.com oraz na Twitterze: @CushWake. 
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