
Saab Konstförening 75 år  
Onsdag den 20 september kl 17.00 

Välkommen att fira 75 år med Saabs Konstförening!

Kl 17.00 Dörrarna öppnas. – Välkomstdrink, 
tilltugg, och mingel.

Kl 17.15 Invigningstal av Jan Germundsson, Saab. 
Kl 18.00 Jubileumsanförande av Stefan Hammenbeck,  

Östergötlands museum.

Skriften ”En flygande Konstförening” Saabs Konstförening 
under 75 år delas ut som gåva till alla medlemmar.
Tombolagruppen underhåller under kvällen.

Erbjudande till alla medlemmar 
Flying Wings har formgetts av glaskonstnären Ludvig  
Löfgren på Målerås Glasbruk och är en skulptur som består 
av gjutna glasvingar som svävar över en åttkantig glassockel. 
Ludvig Löfgren vill fånga människans eviga vilja att flyga 
och jobbar med symbolen för detta, de utsträckta vingarna. 
Delar av uttrycket och färgerna symboliserar även samarbe-
tet mellan Sverige och Brasilien

Sockelns åtta kanter symboliserar förnyelse och pånytt- 
födelse (utveckling) själva grunden till att vi kunnat lära oss 
att bemästra konsten att flyga och samtidigt känslan av att 
flyga. Konstglaset är 18 cm högt. 

Pris: 995 kr (icke med-
lemmar 1 395 kr) och 
erbjudandet gäller fram 
till den 24/9 2017.

Vill du se konstglaset 
före beställning?
Frågor och anmälan som 
är bindande görs till  
Margareta Samuelsson,  
margareta.e.samuelsson@
saabgroup.com  
senast den 24/9 2017.

JULIUS NORD
SAAB ART GALLERY 16/9–1/10

Julius Nord är född 1992 och verksam i Linköping.  
Han har ställt ut på många platser runt om i Sverige  
alltsedan 2010, både i gallerier och i konsthallar.

Julius har fått flera stipendier och offentliga uppdrag och 
är representerad i en rad kommuner.

Målningarna är tolkningar av personliga erfarenheter och 
undersöker triviala händelser och föremål. Många gånger 
är de utförda i ett upprepande arbetssätt och med uttryck 
som härrör från graffiti och sociala medier. Sprayfärg är en 
central del av arbetet och varvas slumpmässigt med 
akrylfärg. Målningarnas visuella språk sammanlänkar det 
figurativa och det abstrakta. Öppna ytor sätts i opposition 
till bearbetade partier. Julius´ ”vardagliga monotonier” 
placeras i nya sammanhang och motiven stimulerar ofta en 
medvetenhet om gruppidentitet och självkänsla. 

KARIN FAST ARONSSON 
SAAB ART GALLERY 14/10–29/10

Karin Fast Aronsson är född 1955 och verksam i Karlstad. 
Karin började studera konst på Karlstads Fria Målarskola 
och därefter på Kyrkeruds Folkhögskola i Värmland och på 
Gerlesborgsskolan i Bohuslän. Hon har företrädesvis ställt 
ut i Värmland och finns representerad i ett flertal kommuner 
och landstinget i Värmland. 

År 2014 erhöll hon Thor Fagerkvist-stipendiet. Karin tycker 
att det viktigaste för henne i måleriet är själva processen, att 
aldrig stanna utan söka och prova nya vägar. Oftast målar 
hon i akryl. 

Hon säger: ”Det börjar med möten mellan färg och form 
som landar på en duk i en salig blandning. Att sedan 
försöka reda ut allt till en fungerande bild blir en intressant 
utmaning. När det så småningom börjar framträda en bild 
är det minst lika spännande att börja klura ut var i hela 
friden kom den bilden ifrån?”

LUDVIG LÖFGREN
SAAB ART GALLERY 18/11–3/12

Ludvig Löfgren är född 1972 och verksam på The Glass 
Factory i Boda, Målerås Glasbruk och har även en egen 
glashytta hemma i Eriksmåla. Ludvig har en lång gedigen 
utbildning och erfarenhet inom både konst och glashant-
verk, bland annat en examen från Hovedskou Fine Painting 
School och Konstfack i Stockholm. 

Innan studierna på Konstfack arbetade Ludvig Löfgren som 
glasblåsare, en erfarenhet som gett honom perspektiv och 
förståelse för glaset. Sin hantverksutbildning har han bland 
annat fått i Kosta och Orrefors. Genom sitt unika form-
språk tar han det traditionella svenska glaset in i framtiden.
”Hantverket i alla delar är mitt språk.  
Det genomsyrar allt jag gör” säger Ludvig Löfgren.
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September
16 Vernissage Julius Nord kl 14.00–16.00
16/9– 
1/10

Utställning Julius Nord (enligt schema)

20 Saabs Konstförening 75 års-jubileum kl 17.00
24 Sista anmälningsdag Konstglaset Flying Wings

Oktober
3–8 Resa till Venedig
14 Vernissage Karin Fast Aronsson kl 14.00–16.00
14–29 Utställning Karin Fast Aronsson 

(enligt schema)
18 Föreläsning Michael Ljungberg kl 18.00

November
18 Vernissage Ludvig Löfgren kl 14.00–16.00
18/11–
3/12

Utställning Ludvig Löfgren (enligt schema)

December
11 Jullotteriet kl 17.00
6–19 Visning vardagar kl 11.30–13.00
14 Visning kl 16.00–18.00
17 Visning kl 14.00–16.00
18 Utlämning av vinst 1-40 kl 17.00
19 Utlämning av vinst 41-75 kl 17.00

Öppettider under utställning:
Måndag–Fredag kl 11.30–13.00
Onsdagar även kl 16.00–18.00
Lördag–Söndag kl 14.00–16.00

Resor
Den 3-8 oktober åker vi till Venedig
I Venedig får vi uppleva konstbiennalen och mycket 
mer. Vi flyger från Linköping och ciceron är Jan Torsten 
Ahlstrand.
Anmälan till Håkan Gustafsson, 299521@gmail.com 
eller per telefon 0760-29 95 21. Kostnaden för resan, 
14 990 SEK, för enkelrum tillkommer 2 300 SEK. Se 
fullständigt program www.arthome.se.

Föreläsning
Onsdag den 18 oktober kl 18.00 
Föreläsning med Mikael Ljungberg som har skrivit flera 
böcker om återfunna konstnärspärlor i Linköping under 
1900-talet som under lång tid varit både glömda och 
gömda men som nu plockats fram i ljuset.  Föreläsning-
en som vi får ta del av handlar om Mikael Ljungbergs 
morfar, Alf Gustavsson som var mer känd än vad vi kan 
ana. Alf Gustavssons livsverk anses av många i nivå med 
de mest begåvade konstnärerna i länet under den tiden.

Pris: 80 kr för föreläsning och förtäring, 60 kr för endast 
föreläsning. Anmälan senast den 19/10 till  
margaretha.gustavsson@dockebo.se
Tel. 070-369 36 91.

Vernissage
Lördagar kl 14.00–16.00 Saab Art Gallery Terrassen, 
Saab, Linköping. Vi lottar ut en konstbok bland besökare.

Galleriet är öppet följande tider under 
pågående utställningsperiod:
Måndag–Fredag kl 11.30–13.00 
Onsdagar även kl 16.00–18.00 
Lördag–Söndag kl 14.00–16.00 

Konstdragningar, vinstutlämning, öppettider
Vi har sju månadsdragningar och en juldragning per år. 
För nya medlemmar under året en extra dragning. 
Vinnare meddelas personligen. Dragningslista finns på 
www.arthome.se. Vinnare (eller ombud) kan välja mellan 
flera grafiska blad eller objekt. 
Vi kan rekommendera inramning till ett mycket bra 
pris.

Expeditionens öppettider:
Varje helgfri onsdag kl 16.30–17.15 
Kontaktperson: Karin Nilsson tel 0733-25 80 78.
OBS! Vinst ska hämtas inom 6 månader från offentlig- 
görandet av dragningslistan, annars förverkas vinsten.

Juldragning
Måndag den 11:e december kl 17.00
Vi bjuder på kaffe, kaka och en spännande dragning.
Visning av julvinsterna enligt följande tider: 
Vardagar 6/12–19/12 kl 11.30–13.00 
Torsdag 14/12 kl 16.00–18.00 
Söndag 17/12 kl 14.00–16.00
Utlämning av vinster enligt följande tider: 
Vinnare   1 - 40 måndag 18/12 kl 17.00 
Vinnare 41 - 75 tisdag 19/12 kl 17.00

OBS! Kom i god tid eftersom du väljer i turordning.

Medlemskap
Månadsbetalande: 40 kr/person & månad. 
Årsbetalande: 480 kr/person & år som betalas in på 
BG-konto 625-8537. Ange, namn, adress, tel och 
e-mailadress.

Du som går i pension eller slutar på Saab är välkommen 
att fortsätta som medlem. Familj och vänner är varmt 
välkomna som medlemmar.

Minsta medlemstid enligt våra stadgar är 1 år.

Vill du ha nyhetsbrev?
Anmälan och frågor kring medlemskap kontakta  
Margareta Samuelsson, 0734-18 14 52,  
margareta.e.samuelsson@saabgroup.com.

Medlemsförmåner
• 20% rabatt på inköp på våra utställningar
• mycket bra priser vid inköp på grafik/objekt 

(månadsvinster).
• värva tre nya medlemmar och du får en 

månadsvinst

Läs mer på www.arthome.se och följ oss på 
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