Den 13 september kommer nya konstverk av Oliw87 att hängas upp på Hotell Kristinas väggar. Dessa kan beskådas genom en
vernissage AW från kl. 17 samma kväll.
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MJÖLK or Die - Oliw87 ställer ut nya
målningar på Hotell Kristina
På Hotell Kristinas väggar hänger konstverk av konstnären Oliw87, bland
annat tavlor från den kända serien Chanel or Die som setts världen över. Nu
ska målningarna bytas ut till Oliw87s nya konstverk, där bland annat "Mjölk
or Die" finns med. Utbytet sker i form av en vernissage AW på Hotell Kristina
den 13 september.

Det är tillsammans med Selart Gallery som konstutställningar har kunnat äga
rum under fler år på Hotell Kristina. Idag kan gäster skåda målningar av
konstnären Oliw87. Den som vill kan även köpa med sig ett konstverk hem då
samtliga av dessa tavlor är till försäljning. Mest känd är Oliw87 förmodligen
för sin serie Chanel or Die, som synts både i gallerier och på gatan världen
över. Nu bjuder han på en ny logo från den kända serien samt på helt ny
konst som för första gången visas upp offentligt. Däribland på Hotell Kristina
i ett samarbete med Selart Gallery.
- Vi kommer att anordna en vernissage AW i samband med upphängningen av
de nya konstverken, fredag den 13 september, då människor kan komma och
inspireras av de nya målningarna, säger Ewa Wikland, Platschef på Hotell
Kristina.

"Målningarna jag ställer ut är 100% jag. Jag förstår dom inte själv men det är
100% ärligt. Jag ville göra något nytt, utan att ha någon som helst vetskap
vad jag höll på med. Måleriet för mig är en livsnödvändighet. Jag hade tappat
det totalt om jag inte fick måla. Flera av målningarna är gjorde under faktiska
panikångestattacker Andra målningar är gjorda när jag vart totalt less på allt
och vissa när jag bara velat spränga hela jävla världen. Jag har förstått en sak
och det är att man inte ska försöka förstå allt utan bara göra” säger Oliw87
om sina målningar.
De nya målningarna som ställs ut på Hotell Kristina, kommer även dem att
vara till försäljning. Här har Oliw87 och Selart Gallery bestämt att de
tillsammans vill skänka 10 % till den ideella organisationen Aldrig Ensam, en
organisation som vill bidra till en mer öppen dialog kring psykisk ohälsa.

Frågor kring målningarna på Hotell Kristina hänvisas till:
Ulf Velander
ulf@selart.se
070-827 95 85

Familjeägda Hotell Kristina ligger i naturmiljö med lätthet för
sammanstrålning, endast femton minuter från Arlanda, i Sigtuna stad.
Utsikten över Mälaren är magnifik och anläggningen är härligt inredd med
mycket färg, form och designade möbler, att inspireras av. De unika
funkisbyggnaderna från 30-talet, bär på många minnen från tiden som den
anrika internatskolan Sigtunaskolan och är idag renoverat till en modern
plats för effektiva, hållbara möten och konferenser, under namnet Hotell
Kristina.
Det finns 62 hotellrum och 13 flexibla möteslokaler med plats för 2-126
personer. Hotell Kristina är SVANEN-certifierat och har dubbla KRAV-märken,
vilket innebär att minst 50% av allt du äter och dricker här är KRAV-märkt
eller ekologiskt. Ledorden som driver och motiverar företaget är Spänst,
Kultur och Hållbarhet.
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