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Våren

Program

Årsmöte

Välkommen på årsmöte till Linköpings slott fredag den
23 mars kl 18.00.
Vi samlas högst upp i stora salen på slottet och får en introduktion av slottet och dess historia samt visning i vissa
delar av slottsmuseets utställningar och skattkammare.
Därefter följer årsmötesförhandlingar som sedan avslutas
med en supé där buffé, kaffe o kaka, vatten lättöl serveras.
(1 glas mousserande vin ingår, vin till självkostnadspris).
Pris som betalas på plats: 300 kr.
Anmälan till Gunilla Myrnerts, tel 070-580 87 08
gunillamyrnerts@gmail.com senast den 15 mars.

Resor

Sill och konst 6-7 juni
Vi åker till Bohuslän och firar sillens dag. Vi besöker
Akvarellmuseet och Pilanes skulpturpark m.m.
Läs mer, se pris och detaljerat program på
www.arthome.se Anmälan till Håkan Gustafsson,
tel 0760-29 95 21 299521@gmail.com.

Föreläsning

Onsdagen den 28 februari kl18.00
Konsthistorikern Jan Torsten Ahlstrand f.d museichef på
Skissernas Museum i Lund föreläser om konstnären Gösta
Adrian-Nilsson (GAN) - modernistpionjär och outsider
och som har ställt ut på Saabs konstförening år 1951.
Pris: 80 kr för föreläsning och förtäring.
Pris: 60 kr för endast föreläsning.
Anmälan till Margaretha Gustavsson, tel 013-15 25 14,
margaretha.gustavsson@dockebo.se senast den 23 februari.

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 073-325 80 78.
Vinster hämtas inom sex månader annars förverkas
vinsten.

LEFIFI TLADI

SAAB ART GALLERY 20/1–4/2
Lefifi Tladi föddes 1949 i Lady Selbourne i Pretoria, Sydafrika. Han är konstnär, poet och sångare och har använt
konsten för att öka kunskapen om ”The Black Consciousness Movement. En rörelse som fyllt ett kulturellt vacuum
och kämpade för de svartas rättigheter. Lefifi engagerade sig
också tidigt för de svarta konstnärernas möjligheter.
År 1976 tvingades han därför i exil till Botswana.
Till Stockholm flyttade han 1980 då han fått ett stipendium
för att studera konst på Gerlesborgsskolan i Stockholm.
Han använder sig av många olika tekniker i sina verk,
som nu ställs ut på gallerier och museer runt om i världen.
Nu för tiden har han sin bas i Sverige, men vistas ofta i
Sydafrika.

STINA HALLGREN

SAAB ART GALLERY 17/2–4/3
Stina Hallgren är född 1953 i Norrköping, där hon också
är bosatt. Stina är utbildad i keramik och skulptur på
Konstfack i Stockholm mellan åren 1974-1981.
Stinas huvudsakliga uttrycksmedel är keramiken, men hon
målar också och då oftast abstrakt. Ibland har hennes
arbeten dock ett mera figurativt, lekfullt och humoristiskt
uttryck.
Hon har haft ett flertal utställningar och dessutom fått
offentliga uppdrag i Norrköping, Linköping och Stockholm.
Stina har erhållit Svensk Forms stipendium och fått Norrköpings kommuns kulturstipendium.
Hon undervisar i keramik och skulptur på Lunnevads
folkhögskola.

LARS WÅTZ

SAAB ART GALLERY 17/3–1/4
Lars Wåtz är född 1950 i Linköping och numera bosatt i
Gammalkil. Han började som yrkesmålare och har sedan
utbildat sig på Lunnevads folkhögskolas bildlinje åren
1995–1997 och 2012–2013. De senaste 14 åren har han
regelbundet deltagit i Hans Hermanssons kurser i måleri.
Mellan åren 1997–1998 gick han på Palm Fine Arts i
Norrköping, en skola för dekorationsmåleri.
Lars har även undervisat i dekorationsmåleri på Medborgarskolan och Nordiska Akademin för Dekorativt Måleri. Han
har gjort utsmyckningar av kontor, verkstäder, fabriker,
hönsfarm, trapphus och privatbostäder. Sedan 2009 har han
deltagit i utställningar, varav två jurybedömda, i och runt
Linköping och är representerad i Linköpings kommun.

CARL MICHAEL VON HAUSSWOLFF
LEIF ELGGREN, LARS HOFFSTEN
ERIK PAUSER
SAAB ART GALLERY 21/4–6/5

De fyra ungdomsvännerna, alla födda på 1950-talet i
Linköping, ställer för första gången ut tillsammans i sin
födelsestad.
De lärde känna varandra redan i unga år, då gemensamma
intressen förde dem samman. Till en början var det framförallt musiken som förenade dem, men det visade sig att
alla fyra kom att ägna sig åt någon form av bildkonst.
De arbetar nu med konst i olika tekniker, material och
uttryck. Ofta handlar det också om ljud och musik! Hela
världen är deras arbetsfält.
Läs mera om var och en på www.arthome.se.

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

Medlemskap
Månadsbetalande: 40 kr/person & månad.
Årsbetalande: 480 kr/person och 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.

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
Anmälan och frågor kring medlemskap kontakta
Margareta Samuelsson, 0734 181452,
margareta.e.samuelsson@saabgroup.com.

Vårens kalender 2018

Januari
20
Vernissage Lefifi Tladi kl 14.00–16.00
20/1– Utställning Lefifi Tladi (enligt schema)
4/2
Februari
17
Vernissage Stina Hallgren kl 14.00–16.00
17/2– Utställning Stina Hallgren (enligt schema)
4/3
28
Föreläsning Jan Torsten Ahlstrand kl 18.00
Mars
17
Vernissage Lars Wåtz kl 14.00–16.00
17/3– Utställning Lars Wåtz (enligt schema)
1/4
23
Årsmöte, Linköpings Slott

April
21
Vernissage Carl Michael Hausswolff,
Leif Elggren, Lars Hoffsten, Erik Pauser
kl 14.00–16.00
21/4– Utställning Michael Hausswolff,
6/5
Leif Elggren, Lars Hoffsten,
Erik Pauser (enligt schema)
Juni
6–7
Resa till Bohuslän

Kontakta oss gärna
Håkan Gustafsson, ordförande,
299521@gmail.com
Margareta Samuelsson, vice ordförande,
medlemskontakter
margareta.e.samuelsson@saabgroup.com
Kerstin Bjureby, sekreterare
kerstin.bjureby@gmail.com
Bengt Hammarberg, kassör
bengt.hberg@gmail.com
Margaretha Gustavsson, sammankallande konstnämnden
margaretha.gustavsson@dockebo.se
Maria Göransdotter, klubbmästare
maria.goransdotter@saabgroup.com
Robert Hillgren, dragningsansvarig för konstlotteri
robert7hillgren@gmail.com
Carl Von Koch, biträdande kassör
carl.v.koch@gmail.com
Gunilla Myrnerts, klubbmästare
gunillamyrnerts@gmail.com
Lars Austrin, ansvarig julvinster
lars.austrin@ee.kth.se
Karin Nilsson, ansvarig månadsvinster,
vinstutlämnare
skonberga@gmail.com
Eva Engström, ledamot
eva.engstrom@saabgroup.com
Läs mer på www.arthome.se och följ oss på
Facebook “f ” Logo
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