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Nickel Development buduje pomosty pomiędzy 
architekturą a sztuką 
Informacja prasowa, Poznań 5 kwietnia 2022. 

Nickel Development od ponad dwóch dekad zaprasza sztukę do realizowanych przez 
siebie inwestycji, ale także jest jej mecenasem, wspierając rozmaite wydarzenia 
kulturalne. Tym razem został partnerem wystawy Oskara Zięty „Matt Is The New 
Shine”, którą organizuje Vinci Art Gallery.  

Oskar Zięta to jeden z najbardziej oryginalnych, cenionych zarówno w Polsce, jak i 
zagranicą, architekt, artysta i projektant procesów. Do kanonu współczesnego wzornictwa 
weszły jego metalowe meble, tworzone z wykorzystaniem najnowszych technologii. Artysta 
w 2004 roku opracował autorską metodę, nazwaną FIDU (skrót od Freie Innendruck 
Umformung, czyli formowania ciśnieniem wewnętrznym). Polega ona na nadmuchiwaniu 
powietrzem lub wodą zgrzanych ze sobą, dowolnie wyciętych płatów blachy, z których 
powstają trójwymiarowe obiekty, o dużej wytrzymałości i stabilności. Zaletą ich, poza 
unikalnością, jest zaskakująca lekkość, wydajność produkcji i możliwość pełnego recyklingu. 
Metoda ta pozwala produkować oryginalne meble, dodatki do wnętrz i akcesoria, które swym 
pięknem i oryginalnością wpisują się w przestrzenie domowe czy biurowe. 

- Sposób myślenia i tworzenia Oskara Zięty jest nam szczególnie bliski. Projektując 
inwestycje szukamy – podobnie jak artysta – nowych, ciekawych rozwiązań, opartych o 
nowoczesną technologię, ale jednocześnie odwołujących się do kanonów piękna. Z radością 
objeliśmy mecenat nad wystawą „Matt is the new shine”, aby przybliżyć mieszkańcom 
Poznania talent tego artysty. – tłumaczy Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w 
Nickel Development.  

Przygotowana przez Vinci Art Gallery – poznańską Galerię Sztuki Współczesnej i Fundację 
Promocji Sztuki Współczesnej – wystawa to przewrotna podróż po minimalizmie skupionym 
na formie i kolorze. Zaproponowany przez Oskara Ziętę duet matu i bieli podkreśla siłę 
wyrazu minimalistycznych form i przestrzeni. Znane prace artysty dzięki nowemu konceptowi 
otrzymują zaskakującą siłę wyrazu, a gra wklęsłego z wypukłym zaburza naszą percepcję, 
uruchamiając wyobraźnię i potęgując emocje.  
 
- Dialog architektury ze sztuką trwa nieprzerwanie od starożytności, dostarczając wrażeń 
związanych z emocjami. Nawet jeżeli ich przedstawiciele nie współpracują bezpośrednio, to 
deweloper ma możliwość, aby połączyć obie dyscypliny w realizowanej inwestycji – dodaje 
Edyta Kołodziej. – W naszych projektach często korespondowaliśmy ze sztuką na różnych 
poziomach. W Kamienicy za Teatrem części wspólne zostały wykończone w stylu retro. 
Realizując Warzelnię wykorzystaliśmy elementy istniejącego tam wcześniej browaru do 
wykończenia lobby, a w domach pokazowych prezentowaliśmy prace współczesnych 
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artystów. Części wspólne w Willach Wodziczki na poznańskim Sołaczu to z kolei przywołanie 
stylu art deco. Wejście do budynku zdobi tutaj lustro Rondo Oskara Zięty. Inwestycja 
ST_ART Piątkowo stała się natomiast dialogiem ze sztuką nowoczesną – na parterach 
można podziwiać obrazy Noriakiego, a jego Watcher nadaje zabawnego charakteru 
identyfikacji kolejnych pięter inwestycji. Cenimy sobie współpracę z Vinci Art Gallery, gdzie 
już wcześniej przyczyniliśmy się do stworzenia wystawy „Kobiety”, czy „Okruchy malarstwa, 
światło, cień” Grzegorza Ratajczyka, dlatego chętnie podjęliśmy się współtworzenia jej 
najnowszego artystycznego projektu „Matt Is The New Shine”. 
 
Wystawa „Matt Is The New Shine” będzie prezentowana w Vinci Art Gallery,  
ul. Rynek Śródecki 15/2 w Poznaniu, w dniach od 9 kwietnia do 7 maja br.  
 

 

### 

 

Więcej informacji udziela: 

Konrad Bugiera 
Rzecznik prasowy Nickel Development 
Właściciel w Konrad Bugiera Doradztwo Komunikacyjne 
kom.: +48 663 850 702 
email: kb@konradbugiera.com 
-- 

O NICKEL Development: 

NICKEL Development to poznańska firma deweloperska, działająca na rynku od ponad 22 
lat. Inwestycje podejmowane przez firmę charakteryzują się świadomym doborem lokalizacji 
oraz dobrze rozumianym designem – nastawionym na mieszkańców i ich konkretne 
potrzeby. Oferta NICKEL Development obejmuje obecnie mieszkania i domy w 
następujących lokalizacjach: 

FIQUS Marcelin – inwestycja przy ul. Świerzwskiej 11 w Poznaniu. Nieregularna w formie, 
10-piętrowa bryła budynku skrywać będzie 250 mieszkań – od kawalerek po 4-pokojowe, o 
powierzchniach od 25 do 104 m². Budynek będzie mieć charakter wielofunkcyjny – obok 
mieszkań znajdą się w nim lokale usługowe (w tym jeden zaprojektowany dla usług 
gastronomicznych) oraz Living Room – wspólna przestrzeń dla mieszkańców, służąca w 
ciągu dnia do pracy, a wieczorami do relaksu. Całości dopełnią trzy wspólne tarasy 
obfitujące w przyjazną mieszkańcom zieleń. W podziemnej hali garażowej oraz przy 
inwestycji znajdą się miejsca postojowe dla samochodów i rowerów, a także stanowiska do 
ładowania samochodów elektrycznych. Więcej informacji o inwestycji można znaleźć na 
stronie fiqusmarcelin.pl. 
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ST_ART Piątkowo – to 15-piętrowy wieżowiec zlokalizowany u zbiegu ulic Lechickiej i 
Wojciechowskiego na poznańskim Piątkowie. Znajdą się w nim aż 233 mieszkania o 
szerokim spektrum metraży i różnorodnych układach. Począwszy od 35-metrowych 
kawalerek poprzez kompaktowe 2- i 3-pokojowe mieszkania o powierzchniach przeważnie 
ok. 40-60, a na przestronnych ponad 90-metrowych apartamentach kończąc. Architektura 
budynku wzbogaci otoczenie, pozostając w nim w zupełnej harmonii. Dzięki odpowiedniemu 
ustawieniu budynku względem okolicznych obiektów, w praktycznie wszystkich lokalach na 
wyższych piętrach mieszkańcy będą mogli cieszyć się widokiem na panoramę Poznania w 
każdą ze stron świata.  
Szczegóły oferty znajdują się na dedykowanej stronie internetowej startpiatkowo.com. 

Osiedle Księżnej Dąbrówki – osiedle domów jednorodzinnych oraz budynków 
wielorodzinnych w Dąbrówce pod Poznaniem. To lokalizacja o bardzo dobrym dostępie do 
infrastruktury drogowej, zapewniająca dogodny dojazd do wszystkich dzielnic Poznania. 
Osiedle zostało stworzone z myślą o osobach, którym zależy na spokoju i dobrym klimacie, 
doceniających bliskość terenów wypoczynkowych i rekreacyjnych. Deweloper rozbudowuje 
osiedle od 2000 r. Szczegóły dotyczące aktualnej oferty na stronie internetowej 
dabrowki.com. 

 


