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CHRISTOFER DAHLBY
SAAB ART GALLERY 19/1–3/2 

UTKANTER
Christofer Dahlby är född 1987 och bor i Linköping. Han 
har gått på Lunnevads folkhögskola och Gerlesborgsskolan 
i Stockholm. Han har deltagit i ett flertal utställningar i 
landet, varav några jurybedömda och erhållit stipendium 
från Liljesonska Stiftelsens 2014 samt Konstnärernas  
hjälpfond 2017.

Christofer har haft två offentliga uppdrag: skissförslag till 
utsmyckning för Linköpings kommun 2014, samt  
utsmyckningen ”another green world” i Arenaskolan,  
Linköping 2016. Han är även representerad i Region  
Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, 
Östergötlands museum, Norrköpings konstmuseum,  
Folkets Hus och Parker, samt i privata samlingar.

De målningar han arbetat med sedan några år tillbaka är 
omskrivningar av atmosfärer på platser han har besökt 
eller skulle vilja besöka. ”Det handlar om att komma åt ett 
specifikt ögonblick där jag möter upp en plats, och platsen 
möter upp mig”, säger Christofer.



JOSÉ-ANTONIO SARMIENTO och 
HELENA ANDERSSON

SAAB ART GALLERY 16/2–3/3
José-Antonio Sarmiento är född 1956 i León i Spanien. 
Han har arbetat med keramik och måleri sedan början av 
80-talet och utfört verk för offentlig miljö till kommunerna  
León, Salamanca och Zaragoza i Spanien. Sedan 2008 har 
José-Antonio även ateljé i Göteborg. I Sverige är han  
representerad i flera kommuner. I byn San Cibrián de Ardón 
(León) har José-Antonio och Helena Andersson en  
keramikverkstad och därtill en stor vedeldad  
Anagama/Noborigamaugn, den enda i sitt slag i Spanien.

Helena Andersson är född 1969 i Linköping och bosatt i 
Göteborg. Hon har studerat på Lunnevads folkhögskola 
och har en masterexamen i keramisk konst från HDK vid 
Göteborgs Universitet. Helena är bl.a. representerad på 
Sveriges Riksdag, Röhsska museet i Göteborg,  
Utrikesdepartementet och inom Västra Götalandsregionen 
och Statens Konstråd.



ANNIKA SVAHNBERG
SAAB ART GALLERY 9/3–24/3

Annika Svahnberg är född 1966 i Linköping där hon också 
är bosatt. Sin konstnärliga utbildning har hon fått på  
Lunnevads folkhögskola 1995–1997 och på 
Gerlesborgsskolan i Stockholm 1997–1999. Dessutom har 
hon läst Socionomprogrammet vid Linköpings universitet  
2008–2011 och Grundläggande utbildning i Psykoterapi 
också vid Linköpings universitet 2015.

”Jag är konstnär och kurator. När jag arbetar som kurator 
är mötet med den enskilda personen viktigast. När jag 
arbetar som konstnär är mötet med stundens ingivelser  
viktigast. Är jag inte vaksam och tillräckligt fokuserad 
blir det ingenting. Att måla är för mig ett sätt att sortera 
intrycken” säger Annika.
På Östergötlands museum har hon arbetat som konstnär 
med utställningen ”En kommer ihåg” och har även varit 
bildlärare vid Norrköpings Konstmuseum 2006.

Annika har erhållit Liljesonska stiftelsens stipendium och 
finns representerad i Linköpings kommun 1997 och 2017. 



STEFAN TELEMAN
SAAB ART GALLERY 30/3–14/4

Stefan Teleman har alltid vänt sin blick mot vad som sker i 
samhället. ”Utgångspunkten är och har varit att konsten är 
ett sätt att nå andra människor, att påverka dem och att i 
sin tur påverkas av dem.” (Bo Borg)

Stefan föddes 1936 i Ryssby i Småland och studerade vid 
konsthögskolan i Stockholm 1961–1966. 

Under lång tid har han arbetat med landskapsakvareller 
under sommarhalvåret medan övriga bilder tar upp sociala 
eller politiska motiv. Datorn och kameran är viktiga  
arbetsredskap, vilket inte hindrar mera klassiska metoder 
som tuschteckningar eller målning i akryl.

Stefan finns representerad vid Moderna Museet och andra 
konstmuseer i landet. Utanför konstnärskapet har han 
arbetat som lärare vid Teckningslärarinstitutet och vid 
Avdelningen för Dekorativ konst på Konstfack i Stockholm 
(Deken). Han har även gjort egna böcker samt illustrerat 
andras. År 1981 flyttade Stefan till Norrköping där han 
fortfarande bor.



After Work med multiarts-performance
Torsdag den 7 februari kl 17.00–19.00, Saab Art Gallery.
Konstnär, Johan Gustavsson kåserar kring sina olika 
målningar på medtaget staffli, musicerar och läser lyrik. 
I en bubbla av multikonst kan allt hända och vi får  
uppleva en stark känsla av oförutsägbarhet som också 
har en påfallande effekt på själen. 
Mingelmat och dryck till självkostnadspris. 
Anmälan till Margaretha Gustavsson, tel 013-15 25 14, 
margaretha.gustavsson@dockebo.se senast den 1 februari. 

Årsmöte 
Välkommen på årsmöte fredag den 22 mars kl 18.00 till 
Flygvapenmuseum, Linköping. Vi börjar med årsmöte 
för att sedan få en guidad visning. Därefter serveras supé. 
Pris: 300 kr. Dryck tillkommer. (endast guidad visning 
80 kr) Anmälan till Maria Göransdotter,  
maria.goransdotter@saabgroup.com, tel 073-418 37 76 
senast den 10 mars. 

Föreläsning 
Tisdag den 9 april kl 18.00, Saab Art Gallery. 
Kulturhistoriker Ola Olsson föreläser om  
Finländska konstskatter. 
Pris: 100 kr för föreläsning och förtäring. 
Pris: 70 kr för endast föreläsning. 
Anmälan till Margaretha Gustavsson, tel 013-15 25 14, 
margaretha.gustavsson@dockebo.se senast den 23 februari. 

Resa
Finländska konstskatter den 6–10 juni.
I försommarens skiraste grönska gör vi en resa till det 
inre av Finland. Från Åbo reser vi via Tavastehus och 
Tammerfors genom landskapen Egentliga Finland, 
Tavastland och Birkaland till familjen Serlachius  
högklassiga konstcentrum i Mänttä (ett finskt Louisiana 
i granskogen). Med på resan är vår guide, konstvetaren 
Sandra Lindblom. 
För fullständigt program se vår hemsida, www.arthome.se.  
Anmälan till: info@mejtresor.se tel 070-422 01 74.
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Läs mer på www.arthome.se och  
www.artworksapp.com/venues/saab



Workshop i färg-grafik
Cecilia Uhlin utbildad bildkonstnär/grafiker på Kungliga 
Konsthögskolan leder kursen. Inga förkunskaper behövs. 
Du får rista bilder i plåtar och sedan trycka dessa på 
traditionellt vis med olika färger på grafikpapper.  
Allt material och fika ingår. 
Datum: 27/4 Tid: kl 11–16 Pris: 700 kr/person 
Plats: Solberga Nykil 
Anmälan senast den 1/4 till: uhlin.cecilia@gmail.com.

Målarkurs
Hans och Anna-Katarina Hermansson båda kända  
Östgötakonstnärer anordnar målarkurs. Det mest  
elementära om färg, form och komposition. landskap.  
Datum: 4–5 maj. Tid: kl 9.00–16.00 
Pris: 1000 kr/person Plats Hultekils skola, Västra Harg. 
Anmälan till hanshe@gmail.com tel. 0142-270 09

Medlemmarnas utställning
Saabs Konstförening arrangerar årligen en utställning 
med Konstföreningens medlemmar. Tid 9–26 maj. 
För frågor och anmälan kontakta  
eva.engstrom@saabgroup.com tel 073-418 34 06.

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 mycket bra priser.
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.

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

(månadsvinster)
• 20% rabatt vid inramning på Galleri Sander,  

Galleri Blå, Galleri Sander, Melfors Ramverkstad och  
Ramateljen

• värva tre nya medlemmar och du får en månadsvinst

Vårens kalender 2019
Januari
19 Vernissage, Christofer Dahlby kl 14.00–16.00
19/1–3/2 Utställning, Christofer Dahlby
Februari
7 After Work
16 Vernissage, José Antonio Sarmiento och 

Helena Andersson kl 14.00–16.00
16/2–3/3 Utställning José Antonio Sarmiento och 

Helena Andersson
Mars
9 Vernissage Annika Svahnberg kl 14.00–16.00
9/3–24/3 Utställning, Annika Svahnberg
22 Årsmöte
30 Vernissage Stefan Teleman kl 14.00–16.00
30/3–14/4Utställning Stefan Teleman
April
9 Föreläsning Finländska konstskatter
27 Workshop i färg-grafik
30/3–14/4Utställning Stefan Teleman
Maj
4–5 Målarkurs
9–26 Medlemmarnas utställning
Juni
6–10 Resa till Finland Pr
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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

Mattias Andersson, ledamot 
mattias.andersson@saabgroup.com

Ylva Elfwing, ledamot 
eylva.elfwing@saabgroup.com

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