
HOTELL KÄMP HAR INFÖRSKAFFAT IMPRIMO-KONSTKOLLEKTIONEN
 
Konst har alltid varit en viktig del av Hotell Kämps historia. Restaurangägaren Carl Kämp byggde det pre-
stigefyllda lyxhotellet vid Esplanaden som öppnades för allmänheten i oktober 1887. Hotellet har under sin 
långa historia blivit en träffpunkt för inflytelserika människor inom kultur och konst. Nu berikar Kämp sitt 
kulturarv genom den införskaffade inhemska Imprimo-konstkollektionen. I samband med införskaffandet 
av den nya konstkollektionen förnyas även Kämps DeLuxe-hotellrum. 

Ända sedan Hotell Kämp öppnade sig har hotellet varit en viktig träffpunkt för personer inom kultur och 
konst. Hotellet har bland annat besökts av Jean Sibelius, Eero Järnefelt och Akseli Gallen-Kallela. Kämp har 
även fungerat som en nyhetskälla för Finlands växande kommunikationsnätverk då till exempel journalister 
från Päivälehti (nuvarande Helsingin Sanomat) brukade börja sin dag på Kämps berömda café.

Tack vare sin kulturhistoriskt anmärkningsvärda bakgrund är Hotell Kämp ett utmärkt ställe för att vara 
scenen för värdekonst. Kämp har införskaffat Imprimo-konstgrafikkollektionen som består av totalt 450 
noggrant valda verk av 75 olika artister från 80–90-talet, då grafiken hade sin stora glansperiod. Samtidigt 
har värdefastighetens hotellrum och allmänna utrymmen renoverats med respekt för hotellets långa histo-
ria och tradition. 

IMPRIMO-KONSTKOLLEKTIONEN HÄMTAS TILL DEN FÖRNYADE KONSTENS HEM

Grafikverkstad Imprimo som grundades år 1987 är nästan som en synonym till inhemsk modern färggrafik. 
Imprimo var den första finska grafikverkstaden som fungerade som grafikens utgivare utöver tryckningen. 
Med åren utvecklade Imprimo sig till en viss kvalitetsstandard, en utgivare som ansågs väl medveten om 
sitt värde och som uppskattades på grund av sin hållbara kvalitet. Imprimos kvalitet har fungerat som fö-
retagets visitkort och produktionen har följts med stort intresse inom konstindustrin. 

De 450 verk som visas upp på Kämp bildar Imprimos kärnkollektion som har behållits oförändrad då den 
anses kristallisera konstens historia. Imprimos tryckverksamhet fortsatte ända till år 2009 men höjdperio-
den ägde rum under 80–90-talet. Imprimo-kollektionen har utökats ända till år 2003. 

Utöver konstkollektionsprojektet, moderniseras även Kämps DeLuxe-hotellrum. Trots renoveringen andar 
hotellet fortfarande starkt Finlands historia och hotellets kulturhistoriska tradition har hållit sitt fotfäste. 
Hotellets allmänna utrymmen har också upplevt en totalförändring som ändå respekterar hotellets själ som 
hem för kultur och konst. 
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Kämp Group är en finsk hotellkoncern, som består av de mest pretigefyllda hotell och restauranger i Helsingfors samt Kämp Spa. 

Kämp Group sysselsätter circa 400 personer och dess omsättning var ungefär 50 milj. euro år 2014. Koncernens internstionellt 

mest känd hotell är det år 1887 grundade legendariska Hotel Kämp. Dessutom hör design- och lyxhotell Klaus K samt den populära 

lifestyle-hotellkedjan GLO Hotels (GLO Kluuvi, GLO Art, GLO Sello och GLO Airport hotell). Kämp Group ägs av fonder adminis-

trerade av CapMan, Berlin Capital Oy, Rake Oy och Kämp Groups operativa ledning.  www.kampgroup.fi, www.hotelkamp.fi, www.

glohotels.fi, www.kampspa.fi, www.klauskhotel.com


