
ART AT LIVE
Hotellet konst





BE A PART OF SOMETHING NEW
Upptäck konsten på Clarion Hotel & Congress Malmö Live

Petter A Stordalen har länge närt ambtionen 
att omdefiniera begreppet ”hotellkonst”  
genom att profilera utvalda hotell med  
samtida konst och design av högsta kvalitet. 

När Clarion Hotel & Congress Malmö Live 
började byggas stod det redan då klart att 
detta skulle bli ett bygge för både  
hotellgästen och malmöbon, där människor 
skulle mötas kring mat, musik, design och 
inte minst konst. 

Tillsammans med Malmö Stad hölls en  
tävling där internationella konstnärer fick  
ansöka med sina konstverk. De som vann är 
nu en del av Malmö Live och syns  
runtomkring i huset. 

Utöver detta har Sune Nordgren, Curator 
för konsten på hotellen inom Nordic Choice 
Hotels, valt att komplettera dessa med samtida 
konstnärers verk, varav många har förankring 
i regionen. 

Några av de mer framstående verken är flyg-
planet utanför vår frukostmatsal som en gång 
testflögs på Bulltofta flygfält (som också kra-
schlandade, likt dess replika), den  
neonblinkande skylten i vår reception som 
välkomnar våra gäster och porträttet på 
Malmös stolthet - Zlatan Ibrahimovic - av Eric 
Broms som hänger i den mediepopulära  
Zlatansviten på våning 23. 

Men vi lovar, vi ska inte avslöja mer. För det 
stora nöjet med konst är väl just att uppleva 
den live? Varmt välkommen till oss på Clarion 
Hotel & Congress Malmö Live. 

Ett hotell för dig som gillar konst. Men som 
också uppskattar mat, människor,  
panoramavy, akustik i världsklass, kreativa 
möten, mjuka sängar och riktigt stora kuddar. 

Clarion Hotel®

- mer än bara en övernattning

Haege Yung | Fabian Maraccio | Åke Hedström | Gunilla Klingberg | Axel Hütte | Tim Noble & Sue Webster 
Vera Lutter | Anders Österlin | Eric Broms | Ceryth van Evans | Eva Hild | Kin Hedås | Karolina Erlingsson




