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Elements av Studio Tillsammans & Simon Key Bertman
Under perioden 1-19 februari – i samband med möbelmässan 2012 - visar Clarion
Hotel Stockholm utställningen ”Elements” av Studio Tillsammans (Sara Garanty och
Sara Stenvall) i samarbete med Simon Key Bertman.
Utställningen Elements bygger på fyra av de fem elementen som finns representerade i den
ayurvediska livsstilen Luft, Jord, Eld och Vatten. Dessa element återkommer på Clarion
Hotel Stockholms spa, Elements Spa. Utifrån dessa element har Sara Garanty och Sara
Stenvall från Studio Tillsammans skapat en färgglad och inspirerande designutställning i
hotellets Living Room. Varje podie i utställningen representerar en färg och ett element.
Utställningen är tänkt att vara levande och interaktiv och varje besökare har möjlighet till att
sitta inne i utställningen och inspireras av färger och design. Många av designprodukterna
och möblerna är nyheter för 2012.
Varje element har sin specifika betydelse:
LUFT (vit/grå) står för rörelse och kommunikation.
ELD (röd/orange) står för överflöd, kraft och fokus.
JORD (grön) står för fertilitet, mognad och grounding (står med fötterna på jorden)
VATTEN (blå/turkos) står för lugn, flexibilitet och kontemplation.
– Vi ville fånga upp temat som redan finns på hotellets spa, Ayurveda, och koppla ihop det
med design och produktformgivning, därav de fyra elementen Eld, Luft, Jord och Vatten.
Varje element har dessutom sin specifika charm och betydelse, säger Sara Garanty från
Studio Tillsammans.
Utställningen presenteras i samband med textilformgivaren Simon Key Bertman som tagit
fram nya textilier i form av mattor till utställningen. Mattorna är handvävda och uppbyggda av
fyra färger i fyra färgkombinationer som återkopplar till färgtemat bakom utställningen
Elements. Tillsammans bildar de 16 stycken mixade färgkombinationer.
Utställning: Elements
Plats: Clarion Hotel Stockholm
Tid: 1-19 februari 2012
Av: Studio Tillsammans (Sara Garanty och Sara Stenvall) i samarbete med Simon Key
Bertman.
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Studio Tillsammans
Sara Garanty (1982) och Sara Stenvall (1981) startade studio Tillsammans år 2010 och
arbetar sedan dess tillsammans med inredningsreportage, reklamfotograferingar och
utställningar. Sara Garanty är utbildad inredningsarkitekt i Barcelona och Sara Stenvall är
utbildad inredningsstylist och dekoratör i Göteborg. Tidigare har Sara Garanty arbetat med
Stefan Nilsson på Trendgruppen och Sara Stenvall med Ernst i produktionerna sommar med
Ernst och jul med Ernst.
Simon Key Bertman
Med ett knivskarpt öga för mönster, struktur och färgkombinationer har Simon Key Bertman
(1982) under ett par år fått stor uppmärksamhet för sina textila verk. Med unika metoder
sprungna ur tankeexperiment om tyget och materialets följsamhet, fall, strukturbildningar och
kombinationsmöjligheter skapar han textila verk, i liten och stor storlek, som fångar in
betraktaren med en självklar pondus och autonomitet. www.bertman.nu
Clarion Hotel Stockholm
Clarion Hotel Stockholm är inte bara mötesplatsen för stockholmare, det är också ett
internationellt konferens-, event- och affärshotell som ligger i hjärtat av Södermalm. Med
inspiration från lokalområdet, som är känt för sitt utbud av bohemiska butiker, trendiga
restauranger och kreativa konstgallerier, vill vi stilla våra gästers nyfikenhet genom att
erbjuda spännande miljöer som ger ökad livskvalitet. På Clarion Hotel Stockholm gör vi det
genom att med passion skapa ett upplevelseprogram fyllt av livespelningar, vernissager och
evenemang där kreativitet flödar och lockar både hotellgäster och stockholmare. Vi
samarbetar med talangfulla konstnärer, gallerier, lokala band och DJs som, liksom våra
medarbetare, har en äkta passion och bidrar till att skapa positiva upplevelser och en unik
känsla åt alla. www.clarionstockholm.com
För ytterligare information, kontakta:
Marcus Majewski, hotelldirektör, Clarion Hotel Stockholm
Marcus.majewski@choice.se, +46 (0)76 112 86 00
Sara Garanty, Studio Tillsammans
sara.garanty@gmail.com, +46 (0)76 854 63 52
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