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Misją firmy Metalmex, którą 
obecnie wraz z siostrą zarzą-
dzam, jest nie tylko sprzedaż 

produktów i obróbka płyt, ale też chęć 
przekazania naszym klientom warto-
ści bardziej uniwersalnych – miłości do 
piękna, stylu, nowych trendów. Jesteśmy 
chyba jedyną firmą w branży, która na 
swym terenie ma galerię sztuki z dostęp-
ną dla zwiedzających stałą i czasową 
ekspozycją – tak na łamach paździer-
nikowego wydania miesięcznika „BIZ-
NES.meble.pl” napisała Violetta Ko-
walczyk, właścicielka i viceprezes firmy 
Metalmex. Prowadzona przez nią V.A. 
Gallery Poland stała się rozpoznawal-
ną marką i synonimem kreatywności, 
platformą działającą zgodnie z oczeki-
waniami dzisiejszych czasów, czyli za-
równo w przestrzeni realnej, jak i wir-
tualnej. 

Magdalena Salewicz z Art VIP jest 
zdania, że aranżacja wystroju pomiesz-
czeń sama w sobie jest sztuką. Projek-

towanie wnętrza domu daje pole do po-
pisu architektom wnętrz, którzy w swojej 
pracy często wykorzystują sztukę współ-
czesną – powiedziała. Aby obcować ze 
sztuką na co dzień, nie trzeba regularnie 
odwiedzać muzeów i wystawy. Powie-
szenie na ścianach kilku obrazów, może 
znacząco wpłynąć pozytywnie nie tylko 
na poczucie indywidualności, ale także 
na zmysły i poczucie obcowania z pięk-
nem. O tym, jak ważne są doznania wi-
zualne, wiedzą architekci i projektanci, 
którzy łączą artyzm z projektowaniem 
wystroju pomieszczeń – zaznaczyła. Jej 
zdaniem, sztuka współczesna pobudza 
wyobraźnię, dlatego dzieła sztuki moż-
na znaleźć często w miejscach pracy, 
zwłaszcza tam, gdzie potrzebna jest 
kreatywność. Otaczanie się dziełami 
sztuki we własnym domu, biurze, hote-
lu, czy klinice z pewnością pozytywnie 
wpływa na samopoczucie i postrze-
ganie piękna. Galeria Art VIP oferuje 
sprzedaż i wynajem dzieł wybitnych 

niech żyje sztuka!
O bliskich 
związkach sztuki 
z aranżacją wnętrz 
świadczą opinie 
profesjonalistów, 
jak też zachowania 
konsumentów, którym 
trudno wyobrazić 
sobie swój dom, czy 
biuro bez pięknego 
obrazu, rzeźby, 
fotografii.

Diana Nachiło

Sztuka staje się coraz 
bardziej integralną 
częścią wnętrz. 
Fragment aranżacji, 
Helvetia. Fot. Art VIP.
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polskich artystów, które wkompono-
wują się w aranżację modernistyczne-
go wnętrza. Jak zaznaczyła Magdale-
na Salewicz, jest to miejsce, w którym 
swoją potrzebę obcowania z pięknem 
zaspokoi każdy architekt wnętrz. 

Art Everywhere proponuje możli-
wość wynajmu obrazów i dzieł sztuki 
w celu wyeksponowania ich we wnę-
trzach biur, gabinetów, sal konferen-
cyjnych, lobby. Oferuje też pomoc 
w stworzeniu własnej kolekcji sztuki 
współczesnej. Joanna Piotrowska z ga-
lerii Art Everywhere na pytania o to, 
czy rośnie zainteresowanie posiada-
niem prawdziwych dzieł sztuki w domu 
i w przestrzeni komercyjnej i jaką peł-
nią one rolę, odpowiedziała: Posiadanie 
prawdziwych dzieł sztuki w domu zawsze 
było postrzegane, jako nobilitacja dla ich 

anita wolszczak-karasiewicz, art in house:
Obserwując rodzimy rynek sztuki, z całą pewnością można stwierdzić, że kupowanie dzieł sztuki 
staje się coraz bardziej popularne wśród Polaków. Miała na to wpływ stosunkowo dobra sytuacja 
gospodarcza, która zaowocowała zwiększeniem potrzeb na obiekty luksusowe: co roku obserwujemy 
kilkunastoprocentowy wzrost sprzedaży na aukcjach. Klientami galerii i domów aukcyjnych są nie tylko 
klienci indywidualni, ale również firmy oraz organizacje. Znanym przykładem może być Fundacja 
Rodziny Staraków, która postanowiła wypełnić sztuką przestrzeń biurowca przy Bobrowieckiej 6 
w Warszawie. Można zobaczyć tam dzieła wybitnych artystów, takich jak Władysław Hasior, 
Tadeusz Kantor czy Magdalena Abakanowicz. Potencjał sztuki bardzo szybko dostrzegli 
deweloperzy, którzy kuszą potencjalnych klientów mieszkaniami oraz biurami pełnymi 
obrazów, rzeźb, instalacji artystycznych. Warto jednak zwrócić uwagę przede wszystkim 
na to, iż zakup dzieł sztuki przestał być kojarzony z elitarnym gronem zamożnych 
kolekcjonerów: potrzebę posiadania oryginalnych obrazów, rzeźb i grafik ma coraz 
więcej przedstawicieli tzw. klasy średniej.

Dzieła sztuki reprezentują wartości do których aspirujemy, 
piękno, harmonię, ponadczasowość, doskonałość, są 
synonimem elegancji i prestiżu. piękno jest wizją szczęścia, 
chcemy żyć i pracować w pełnym szczęściu, dlatego coraz 
częściej w naszym życiu otaczamy się prawdziwymi dziełami 
sztuki. joanna Piotrowska, Art everywhere.

właścicieli oraz oznaka statusu material-
nego i społecznego. W dawnych czasach 
prawdziwe dzieła sztuki przekazywane 
były w rodzinie z pokolenia na pokolenie. 
Dziś dzieła sztuki można nabyć na wol-
nym rynku sztuki, odwiedzając domy au-
kcyjne, kontaktując się z kolekcjonerami, 
czy wybierając z obszernej oferty galerii 
sztuki. Zaznaczyła, że prawdziwe dzie-
ła sztuki to obrazy, rzeźba czy przed-

mioty sztuki użytkowej o wysokich wa-
lorach estetycznych, zapewniających 
głębokie przeżycia duchowe, a dodat-
kowo o wysokiej wartości ekonomicz-
nej. Mogą to być zarówno przedmio-
ty z XVIII, XIX, czy początku XX wieku, 
ale również projektowane przez naj-
lepszych współczesnych projektantów, 
czy twórców obiekty z przełomu XX 
i XXI wieku. Joanna Piotrowska odnio-
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Aranżacja wystroju 
pomieszczeń sama 
w sobie jest sztuką. 
projektowanie wnętrza 
domu daje pole do popisu 
architektom wnętrz, którzy 
w swojej pracy często 
wykorzystują sztukę 
współczesną.  
magdalena Salewicz, 
Art ViP.

Wernisaż Karola Bąka w V.A.Gallery Poland Violetty Kowalczyk, właścicielki i wiceprezes firmy Metalmex, Fot. Sławomir Góraj.

sła się również do aspektu rynkowego: 
Oprócz obrazów, rzeźb, czy przedmiotów 
sztuki użytkowej największym powodze-
niem w domu i przestrzeni komercyjnej 
cieszą się luksusowe meble, szczególnie 
z okresu międzywojennego, w stylu art 
déco. Styl ten to wyrafinowana elegan-
cja, piękno i ponadczasowa wytworność, 
która po dziś dzień ma swoich wielbicie-
li. Projektowane przez artystów, często 
profesorów wyższych szkół artystycznych, 
wykonywane ręcznie przez najlepszych 
rzemieślników, zamawiane były przez eli-
ty swoich czasów. Dziś widać wielki po-
wrót do tej klasy przedmiotów, które z du-
żym powodzeniem wypełniają zarówno 
nowoczesne, jak i stylowe wnętrza, two-
rząc tym samym eklektyczną przestrzeń. 
Prawdziwe dzieła sztuki uznanych twór-
ców, wykonane ze szlachetnych materia-
łów i o pięknej formie, stanowią oprócz 
funkcji użytkowej, również wysoką war-
tość artystyczną. To natomiast przekła-
da się na ich realną wartość ekonomicz-
ną, czyniąc je tym samym alternatywnym 
dobrem inwestycyjnym. 

Opinią o zaletach posiadania dzieł 
sztuki podzieliła się z nami również 
Anita Wolszczak-Karasiewicz z domu 

aukcyjnego i galerii sztuki Art in Ho-
use. Na pytanie, czy mają one tyl-
ko wymiar estetyczny, odpowiedziała: 
Oczywiście, że nie – oryginalne obrazy 
i rzeźby potrafią odmienić wnętrze na-
szego domu nie do poznania i mogą być 
traktowane jako element wystroju, jed-
nak oprócz tego istnieje wiele innych ko-
rzyści z posiadania dzieł artystycznych. 
Sztuka posiada zdolności terapeutyczne 
i relaksacyjne: dowiodły tego 12-letnie 
badania doktora Craiga Knighta, zgod-
nie z którymi w artystycznym wnętrzu 
czas wykonania zadań przez pracowni-
ka skraca się aż o 15% w stosunku do 
czasu jego pracy w pustej przestrzeni. 
Wśród sztuki wzrasta nasza kreatywność 
i chęć do działania. Wiele osób traktu-
je zakupy artystyczne również jako for-
mę inwestycji kapitału, licząc na póź-
niejszy zysk ze sprzedaży dzieła – rynek 
aukcyjny i galeryjny jest jednak tak dyna-
miczny, iż trudno przewidzieć ewentual-
ny sukces. Moim zdaniem, sztuka powin-
na dawać przede wszystkim przyjemność 
– z doświadczenia wiem, iż kto raz wej-
dzie w jej posiadanie, już nigdy nie bę-
dzie mógł funkcjonować w czterech pu-
stych ścianach.


