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Art in the Park öppnar med Göran Thulins äventyrsbilder och ett åtagande om att bevara naturen. 

 Royal Park STHLM och Fjärilshuset Haga Ocean lanserar Art in the Park. Ett initiativ där ett antal installationer
placerats i Hagaparken i syfte att stödja kulturen och hjälpa konstnärer att dela sina berättelser. Först ut är
"Expeditionsfotografen" av Göran Thulin. 

Se de spektakulära fotografierna från hans expeditioner och äventyrsresor till Antarktis, Kilimanjaro, Sydafrika och
Galapagosöarna inramade av Hagaparkens vackra omgivningar. Under april månad kommer promenaden runt
Nationalstadsparken till Fjärilshuset att visa upp detta effektfulla arbete helt i utomhusmiljö för alla att se och njuta
av. Möt Görans bilder där djur och natur interagerar.   

"Min önskan är att bilderna inspirerar människor att åta sig att bevara dessa unika miljöer, att de som ser dem
skapar sina egna äventyr och expeditioner för att dela det de ser i världen med andra." - Göran Thulin   

Byggandet av en lokal gemenskap 
I dessa oöverträffade tider är säkerhet viktigt för vår hälsa och att kunna vara ute och njuta av naturen blir
avgörande. Samarbetet mellan Royal Park STHLM och Fjärilshuset är menat för människor att upplevas när de går
genom Hagaparken. ”Vi tycker att såna här initiativ är ett bra sätt att stödja både individer och samhället i stort. Vi
har alltid varit en integrerad del av det här området och vill ge tillbaka så mycket vi kan. Genom att möjliggöra för
konstnärer att dela sina kraftfulla berättelser med andra människor kan de i sin tur skapa minnen som har en
meningsfull inverkan. Som i det här fallet där Göran delar sin viktiga förstahandsberättelse om miljöbevarande. ”-
Ulrich John, ägare Royal Park STHLM 

Miljöpåverkan och expeditioner 
 Många av Görans resor har varit till områden som är utsatta för stor negativ miljöpåverkan, miljöer som förändras
och som riskerar att försvinna som vi känner till idag. 



”Vi arbetar globalt med bevarande av havet. I flera år har vi arbetat med att föra djurvärldens under till människor
så att de kan lära sig om ekosystem och respektfullt samspel mellan människor och djur. Syftet med korallreven vid
Haga Ocean-akvariet är till exempel att demonstrera ett projekt vi arbetar med för att skapa nya rev av kalksten på
land. Detta är ett fantastiskt sätt att återskapa konstgjorda rev på nytt." - Micke Odell, Fjärilshuset Haga Ocean. 

1-30 april 2021 
i Hagaparken. 

 Karta hämtas i receptionen på Royal Park Hotel. 
Vissa delar av konstrundan är begränsade av öppettider, kl 10:00-17:00. 

Läs mer om Art in the Park 

För mer information, kontakta:
Shereen Daver, chef för innovation och utbildning, Royal Park Hospitality Hub 
E-mail: shereen@tclhg.com 
Tel: +46 72 022 65 38

Fångad i Nepal, Himalaya. Den
tibetanska Dzo är en hybrid av en
yak och tamkreatur de lever på
"lägre" höjd jämfört med yakarna
och har stora lurviga rockar.

Letar efter lycka: 
Den här heliga mannen från den buddhistiska religionen delade att
han har letat efter lycka i 30 år, men var något oklar om han hittat

det ännu.
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