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Avalon Art Collection, Årets Konstverk 2014 – Lars Lerin
Avalon Art Collection är en viktig del i Avalons ambition att vara ett levande konst & kulturhotell i Göteborg.
Som traditionen bjuder samlades ett 80-tal inbjudna gäster på hotellets penthouse terrass i strålande solsken
onsdagen den 18 juni till Avalon Art Evening. Årets konstverk av Lars Lerin, en härlig akvarell som kommer att
ingå i hotellets samling. Moderator vid avtäckningen var Hasse Persson som gav en målande bild av årets
konstnär och som också bjöd på ett intimt samtal med konstnären som naturligtvis var på plats, gästerna fick
höra Lars Lerin berätta om sitt konstnärs och författarskap, vänskapen med Monica Zetterlund och att Lars
aldrig vet hur slutresultatet skall bli när han börjar en målning. Efter avtäckningen vimlade gäster på Avalons
terrass och fick njuta av tavlan, härliga gäster, god mat och dryck.

Lars Lerin – Akvarell
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”Vi är så glada att Lars Lerin nu ingår i vår samling – Avalon Art Collection här på Avalon Hotel. Vi bestämde oss
redan i början av året och sedan dess har jag längtat efter att få se denna underbara akvarell pryda en av våra
väggar inne i restaurangen, säger Torbjörn L Johansson VD och delägare av Svenska Stadshotell AB där Avalon
Hotel, Restaurang & Bar ingår”
Lars Lerin är född 1954 i Munkfors och studerade vid Valands Konsthögskola i Göteborg, 1980-84. Han anses idag
vara en av Sveriges mest betydande konstnärer. Lars Lerins konstnärskap präglas av en bredd och mångfald
som är unik i det svenska konstlivet. Hans konstnärliga produktion omfattar så vitt skilda discipliner som måleri,
grafik och författarskap, Lerin har givit ut över 50 böcker och är representerad i kommuner, landsting och på
museer i såväl Sverige som Norge. Lars Lerin räknas idag som en av Nordens främsta akvallerister.
Avalon Hotel ägs av Svenska Stadshotell AB (SSHL), som också äger Best Western Hotell Borås, First Hotel Grand och Comfort Hotel
Jazz – alla i Borås - samt Best Western Hotell Göteborg.
Grands Restauranger i Borås samt Avalons Restauranger i Göteborg. Ingår också i koncernen.
För mer information kontakta Mia Landin – Försäljnings & Marknadsavdelningen
e-mail: mia@svenskastadshotell.se
telefon: 0705-127704
www.avalonhotel.se

