
Du läser om en av konstnärerna som är utvalda att ingå i Götessons 
Nordic Art Signature Series. Verken uppgår i serien till max 100 stycken 
per konstverk för ökad exklusivitet och levereras tryckta och inramade 
på Götessons ljudabsorberande tavlor. Format är beroende på 
konstverkets utformning. 

Neuroaestetisk visuell och akustisk konst. 

Martina Lundin går som neuroaestetisk konstnär och 
designer under namnet Maluni och specialiserar sig på 
färgvetenskap, färgpsykologi och visuell kommunikation. 
Malunis konstform är av en unik design och tog flera år att 
utveckla. Teknikerna och materialen hon använder skapar 
symfonier av erfarenheter utöver det vanliga. En personlig 
konstform som ofta beskrivs som en fascinerande och 
levande upplevelse – en magisk, begrundande resa för 
sinnet eller en vision för själen. Malunis konst har ett brett 
användningsområde, både interiört och exteriört; exklusiva 
format som är delikata och detaljrika. Endast fantasin 
sätter gränser.

”Jag strävar efter att skapa konst som blir en 
ögonöppnande upplevelse och en stark påminnelse 
av den dyrbara magin i vår metafysiska universum. Jag 
tror att konst är det mest kraftfulla verktyget i att öppna 
våra sinnen när vi blivit blinda för den alldagliga magin vi 
konstant upplever”, förklarar Maluni.   

Maluni akustisk konst: Malunis akustiska konst är en ny 
konstform som kan beskrivas som en multidimensionell 

våg av abstrakt rörelse som flöder in i olika högkvalitativa 
ljudabsorberande moduler i skulpturella installationer.  

Maluni glaskonst:  Dessa beständiga konstglas tillverkas 
av temprererat, flamsäkert specialglas av högsta kvalitet. 
De består av minst fem lager av blandade tekniker och 
blandade medier på glas. Tack vare att de sista lagren 
är förgyllda och lackade kan de motstå vatten och är 
UV-skyddade i sig själva. Förgyllningen i det sista lagret 
innebär att de också agerar som ljustreflektorer och blir 
livfulla i sin form; en visuell metamorfos i olika vinklar och 
ljus. De skapar ett sällsynt djup, ett levande uttryck och ett 
kärleksfullt utrymme, med mindre behov av ljussättning för 
belysa. 

Ett urval av utställningar
Waterfront Congress Building
World Trade Center, Stockholm
Galleriet på Gothia Towers

Webbplats
https://www.maluni.se/

MALUNI ART

See all the artwork in 
the numbered series 
by Maluni Art on 
gotessons.com


