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Regina Lund flyttar in på Scandic Malmen 

Scandic Malmen på söder i Stockholm är en levande plats, där många möts, arbetar och 

umgås. Med hjälp av nya och gamla konstnärer bjuds gäster och besökare på inspiration 

från konst i Cocktailbaren. Från den 1 oktober är det Regina Lunds konst som visas i en 

hotellmiljö.  

 

Regina Lunds utställning heter ”Angels in love”, en utställning som visats runtom i Sverige. 

”Angels in love” kännetecknas av abstrakta oljemålningar med mycket starka färger. Det är 

andra gången Regina Lund ställer ut i hotellmiljö något som för henne var givet för denna 

Stockholmslansering;  

- Jag älskar hotell och alla möten som sker, goda frukostar, vilan i att vara på 

genomresa, vara i rörelse och jag älskar all genomströmning av människor från hela 

världen med olika drömmar och förväntningar. Det finns något väldigt inspirerande och 

spännande för mig med hotell. Du är i din frihet, fri och ensam om du vill eller omgiven 

av massa människor om du vill det. Frihet att välja. Home is where the heart is. Just nu 

har jag och min konst vårt hem på Scandic Malmen. 

Var tredje månad kommer konsten i Cocktailbaren på Scandic Malmen att bytas ut i syfte att 

främja både nya konstnärer och mer etablerade.  

- Vårt hotell är som ett vardagsrum där människor umgås, arbetar och möts. Vi vill kunna 

ge dem inspiration, en härlig atmosfär och känslan av att det alltid händer något på 

hotellet, säger Jacob Dahlberg, hotelldirektör på Scandic Malmen.  

Vernissagen hålls 1 oktober 2014 mellan klockan 18.00 – 20.00 där Regina Lund närvarar. 

Därefter hänger konsten kvar fram tills början av januari 2015.  

 

 

 

För mer information, kontakta: 

Jacob Dahlberg, Hotelldirektör Scandic Malmen, 070-973 51 06 

Anna-Klara Lindholm, PR-manager Scandic, 070-973 52 31, anna-

klara.lindholm@scandichotels.com    
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