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Stockholm 2013-06-14 

 

Ger plats för unga talanger 

Scandic Grand Centrals café i konst-ant förändring 

Scandic Grand Central är en myllrande mötesplats mitt i centrala Stockholm. Vid 

korsningen Vasagatan/Kungsgatan finns nu chansen till att ta del av verk från unga, 

ambitiösa och talangfulla konstnärer och fotografer, när cafét förvandlas till en ständigt 

föränderlig konstutställning.  

Verken hängs i Scandic Grand Centrals café och i dagsläget finns inbokade utställningar fram till 

december 2013. De stora välvda fönstren gör att även förbipasserande på Vasagatan och 

Kungsgatan kan uppleva konsten. 

- Intressanta verk greppar tag i människor på olika sätt. De skapar nyfikenhet och kastar 

ljus över svensk konst till våra internationella gäster . Vi hoppas att med utställningarna 

hjälpa till att uppmärksamma unga och lovande talanger, säger Lars Sandberg, 

hotelldirektör på Scandic Grand Central. 

 

Kommande utställningar under hösten 

 

15 juni – 21 juli 

”ICONS” av Viktor Hertz  
Vernissage lördagen den 15 juni kl17-20 

 

““ICONS” är en serie porträtt på personer som på något sätt 

uppnått ikonstatus. Porträtten består av en mosaik med små 

ikoner; därav den dubbeltydiga titeln på projektet. De små 

ikonerna har valts ut noggrant och representerar olika händelser 

och teman från personernas liv och verksamhet. Tekniken 

bakom bilderna är lite av ett digitalt stenciltecknande och inget 

har utförts automatiskt, t.ex. i något mosaikprogram. “ICONS” är 

en personlig hyllning till några av världens mest kända och 

uppskattade människor. 

  

Viktor Hertz är en frilansande grafisk designer och konstnär från 

Uppsala, nyligen inflyttad till Stockholm. Flera av hans 

personliga projekt, inkl. hans “ärliga logotyper” och 

piktogramaffischer, har fått stor uppmärksamhet både på nätet 

och i tidningar från hela världen. Några av hans uppdragsgivare 

och samarbetspartners har hittills varit reklambyråer i New York, 

de svenska tidningarna FLM och ETC, Uppsala Internationella 

Kortfilmfestival samt Gallerix. 
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23 juli – 1 sept 

”Into the night” av Joona Laulajainen  
Vernissage tisdagen den 23 juli kl 17-20 

 

'Into the Night' var tagen från midnatt till soluppgång på ett loft i hjärtat 

av Stockholm. Ett samarbete med Saint Laurent, Tom Ford, Dior, 

Prada, Lanvin, Givenchy, Balenciaga, Marni och Maiyet.  

Joona Laulajainen är modefotograf, född i Finland ochuppvuxen i 

Sverige. Han är skolad i England. www.joonalau.com 

Modellen på bilderna är Jonas Myrin, en amerikansk Grammyvinnande 

popartist från Sverige som i flera år skrivit låtar åt många stora 

internationella artister. Hans efterlängtade debutalbum  'Dreams Plans 

Everything' kommer släppas världen över det här året.  

 

 

1 okt – 1 dec 

”Places” av Veronica Ballart Lilja 

Vernissage lördagen den 5 oktober kl 17-20 

 

Utställningen ”Places” är främst minnen från olika platser, resor och 

upplevelser mellan åren 2007-2013. 

 

Moment som aldrig fotograferats utan bara sparats och inspirerat för att 

senare kunna uttryckas pa ett illustrativt sätt.Vissa verk är abstrakta 

och  andra är figurativa. Allt är i akvarell och lite akryl.  

 

 
 

Om Scandic Grand Central 

Scandic Grand Centrals café ligger på Kungsgatan 70 och är en utkiksplats över Stockholms  

myllrande gatuliv. Cafét serverar vin, matiga mackor, fikabröd, ekologiskt kaffe och te . Det är 

platsen för  avslappnade möten med kollegor eller nedvarvning under shoppingrundan. Varm 

mat kan beställas från barmenyn. Under sommarmånaderna tar gästerna med sig fikat till 

uteserveringen i söderläge som har öppet från tidig morgon till sen kväll. 

Scandic Grand Central öppnade 1 oktober 2011. Den anrika byggnaden som uppfördes 1885 av 

byggmästare CO Lundberg, var tidigare känt som det Lundbergska palatset och inrymde en 

gång en av Stockholms första teaterscener. Idag smälter det samman med gatans myller, konst, 

design, teater och musik. Här står dörrarna öppna för hotellgäster och för stadsbor som 

uppskattar en internationell atmosfär, varierande dj’s, livekonserter och ett barteam som gör 

cocktails till en konstform. 
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För mer information eller högupplösta bilder kontakta gärna: 

 

Azize Ayhan, Marknadsansvarig Scandic Grand Central 

Tel: 070-973 51 98, e-post: azize.ayhan@scandichotels.com  

 

Karin Hellgren, PR & Kommunikationsansvarig Scandic Sverige 

Tel: 0721-709 259, e-post: karin.hellgren@scandichotels.com 
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