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SARA ELGGREN

JAN DAVIDSSON

SAAB ART GALLERY 15/9–30/9

SAAB ART GALLERY 20/10–4/11

Sara Elggren är född 1986 och bosatt i Stockholm.
Hon arbetar med väv, med fördjupning i bildväv i bred
bemärkelse. Hennes arbete handlar till exempel om olika
former av läsbarhet, och språkliga system. Hon har också
ofta samarbetat, bl.a. med konstnärerna Klara Bothén,
Nat Bloch Gregersen, Kristina Skantze och konst/arkitektur
-kollektivet Öy/No Name.

Jan Davidsson är född 1963 i Mjölby och numera bosatt
i Ekeby i Boxholm. Jan Davidsson har utbildat sig på
bild- och formlinjen vid Lunnevads folkhögskola och varit
aktiv konstnär i ca 30 år med egna utställningar. Jan målar
expressivt och levande och behandlar färgerna med stor
känsla och skicklighet.

Sara har utbildat sig på Stenebyskolan i Dals Långed, vid
Kyoto University of Arts and Design i Japan och hon har
en Master of Fine Arts från Konstfack i Stockholm. Hon
har även fördjupat sig i särskilda tekniker och traditioner,
bl.a. hos textilkonstnärerna Keiko Yoshida och Honda
Minori i Kyoto i Japan 2013–2014, hos tapestry-väverskan
Tricia Goldberg i Berkeley i USA, 2016 och tillsammans
med textilkonstnär Ali Holloway i London UK, 2017.
Sara har erhållit ett flertal stipendier för sitt arbete.

Han är också en skicklig porträttmålare och har bl.a.
förevigat många kända linköpingsbor. Ett flertal stipendier
har han erhållit och ställt ut runt om i Sverige. År 2014 var
Jan med som tjugosjätte utställare i stafettutställningen på
Östergötlands museum med samtida konstnärer från länet.

PER-ERIK SIMONSSON

SAAB ART GALLERY 17/11–2/12
Per-Erik Simonsson är född 1976 i Kättilstad i
Östergötland och numera bosatt i Stockholm.
Åren 1999–2001 gick Per-Erik på Lunnevads folkhögskolas
konstlinje och sedan följde en treårig utbildning i måleri
vid Nya Domens konstskola i Göteborg. Han har även
utbildat sig i bildpedagogik vid Gävle Högskola mellan
åren 2013–2015. Per-Erik berättar: ”Att skapa är för mig
att arbeta med mina livserfarenheter. Via minnen,
upplevelser och möten formas en källa att ösa ur. Att våga
lita på själva processen, att släppa fram både osäkerhet, lust
och längtan för att sedan gestalta med hjälp av fantasin.
I mina arbeten ska både humor och allvar rymmas.”
År 2001 fick han Marta, Wivi och Åke Liljesons stiftelses
stipendium. Per-Erik är representerad i Linköpings och
Norrköpings kommun.

Konstdragningar, vinstutlämning, öppettider

Gås och GAN
På Mårtensafton lördagen den 10/11 åker vi till Lund.
Efter ett stopp i Helsingborg för lunch börjar vi besöket
med en vandring i Gösta Adrian-Nilssons fotspår och
avslutar dagen med en traditionell gåsmiddag på ärevördiga
Grand Hotel där vi även bor. På söndagen besöker vi
Kulturen och Skissernas Museum där vi också äter lunch.
Vår guide är vår hedersmedlem Jan Torsten Ahlstrand.
Kostnad för resan är 2600 kr med tillägg
för enkelrum 230 kr. Se detaljerat program på
www.saabskonstforening.wordpress.com
Anmälan till Håkan Gustafsson,
tel.0760-29 95 21 • 299521@gmail.com

Vi har sju månadsdragningar och en juldragning per år.
För nya medlemmar under året en extra dragning.
Vinnare meddelas personligen. Dragningslista finns på
www.saabskonstforening.wordpress.com
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.

Föreläsning

Som ogräs.
Tisdagen den 30/10 kl. 18.00 träffas vi på Saab Art
Gallery, Terrassen, Linköping, för att lyssna till en föreläsning av konstnären Sahar Burhan. Det är en intressant
berättelse om konst och integration, konst och mångfald
och konsten att kunna fortsätta vara konstnär i Sverige.
Sahar kommer från Syrien, men numera är hon bosatt i
Norrköping.
Efter föreläsningen äter vi något tillsammans.
Anmälan till margaretha.gustavsson@dockebo.se eller
tel. 013-15 25 14 senast den 26/10.
Föreläsning och mat: 90 kr, endast föreläsning: 70 kr.

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

Torsdagen den 27/9 kl. 18.45 träffas vi i vår vackra dom
för att uppleva konst i ett levande kyrkorum. Linköpings
domkyrka som räknas som Sveriges bäst bevarade medeltida katedral och rymmer storartade konstverk.
Thomas Malm tar oss med på en konstrunda från
medeltid till nutid.
Anmälan till margaretha.gustavsson@dockebo.se
eller tel. 013-15 25 14, senast den 25/9.

Månadsbetalande: 40 kr/person och månad via löneavdrag.
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.
Anhöriga är varmt välkomna som medlemmar.
Minsta medlemstid enligt våra stadgar är 1 år.
Anmälan och frågor kring medlemskap kontakta
Margareta Samuelsson, 073-418 14 52,
margareta.e.samuelsson@saabgroup.com

Besök på Krogen Amerika

Medlemsförmåner

Besök i Linköpings domkyrka

Onsdagen den 10/10 kl. 17.30 är vi välkomna till
Krogen Amerika, Linköping. (Östergötlands konstgrafiska
centrum). Konstnär Cecilia Uhlin, verksam i föreningen
visar runt i huset samt visar hur ett grafiskt tryck blir till.
I husets galleri kommer konstnärernas grafik finnas till
försäljning. Fika till självkostnadspris.
Anmälan till margaretha.gustavsson@dockebo.se
eller tel. 013-15 25 14, senast den 5/10.
Max antal 15 personer.

• 20% rabatt på inköp på våra utställningar
• mycket bra priser vid inköp på grafik/objekt
(månadsvinster)
• 20% rabatt vid inramning på Galleri Blå,
Galleri Sander, Melefors Ramverkstad och Ramateljen
• värva tre nya medlemmar och
du får en månadsvinst.

Juldragning med extra föreningsmöte
för stadgeändring
Måndagen den 10 december kl 17. 00
Vi bjuder på kaffe, kaka och en spännande dragning.
Visning av julvinsterna enligt följande tider:
Vardagar 4/12–18/12 kl 11.30–13.00
Onsdag 12/12
kl 16.00–18.00
Söndag 16/12
kl 14.00–16.00
Utlämning av vinster enligt följande tider:
Vinnare 1-40 måndag 17/12 kl 17.00
Vinnare 41-80 tisdag 18/12 kl 17.00
OBS! Kom i god tid eftersom du väljer i turordning.

Höstens kalender 2018
September
15
Vernissage Sara Elggren kl 14.00–16.00
15–30 Utställning Sara Elggren
27
Studiebesök Linköpings domkyrka
Oktober
10
Besök Krogen Amerika kl 17.30
20
Vernissage Jan Davidsson kl 14.00–16.00
20/10– Utställning Jan Davidsson
4/11
30
Föreläsning Sahar Burhan kl 18.00
November
10–11 Resa GÅS och GAN
17
Vernissage Per-Erik Simonsson kl 14.00–16.00
17/11– Utställning Per-Erik Simonsson
2/12
December
10
Jullotteriet kl 17.00
4–18 Visning vardagar kl 11.30-13.00
12
Visning kl 16.00–18.00
16
Visning kl 14.00–16.00
17
Utlämning av vinst 1-40 kl 17.00
18
Utlämning av vinst 41-80 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

Styrelsen i Saabs Konstförening
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 i
konstnämnden, Studieorganisatör
margaretha.gustavsson@dockebo.se
Maria Göransdotter, klubbmästare
maria.goransdotter@saabgroup.com
Robert Hillgren, dragningsansvarig för konstlotteri
robert7hillgren@gmail.com
Lars Austrin, ansvarig julvinster
lars.austrin@ee.kth.se
Karin Nilsson, ansvarig månadsvinster,
vinstutlämnare
skonberga@gmail.com
Eva Engström, biträdande kassör,
ansvarig medlemmarnas utställning
eva.engstrom@saabgroup.com
Ylva Elfwing, ledamot
ylva.elfwing@saabgroup.com
Mattias Andersson, ledamot
mattias.andersson@saabgroup.com
Läs mer på www.saabskonstforening.wordpress.com
och följ oss på
Facebook “f ” Logo
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