
JOHAN BARRETT
SAAB ART GALLERY 14/9–29/9

Johan Barrett är född 1983 i Uppsala och bodde en period 
som barn i Pennsylvania, USA. Han är utbildad på Beck-
mans Designhögskola och Gra� kskolan i Stockholm. Sedan 
2008 är han bosatt i Stockholm och verksam som konstnär 
och gra� sk formgivare. Hans verk har visats på bland annat 
Liljevalchs Vårsalong, konstrestaurangen Taverna Brillo, 
samt galleriet Steinsland Berliners endagsgrupputställning 
”Got it for cheap/GIFC”. År 2017 visades Barretts verk i 
London av galleristen Kristian Day och hans konst � nns 
också representerad i Stockholm Konsts konstsamlingar.

Johan Barrett undersöker genom sitt konstnärskap en 
skavande friktion mellan människor, platser och tider. Vissa 
av hans verk är mörka sagor om vår samtid, men alltid med 
en barnslig hoppfullhet till tröst. Andra konstverk är istället 
förskönande drömmar om idylliska platser med ett under-
liggande hot. Semesterbilder på Instagram och klassiska 
barnböcker som han läser för sina barn är stor inspiration 
just nu. Färgstarkt, fantasifullt och en blandning av 
konkreta och abstrakta motiv kännetecknar hans måleri. 
Läs mer på: www.artworksapp.se/artists/johan-barrett

FREDRIK NIELSEN 
SAAB ART GALLERY 5/10–20/10

Fredrik Nielsen är född 1977 i Linköping och numera 
bosatt i Stockholm. Han är utbildad på Orrefors
glasskola 1998–2001, Pilchuck Glass School, Seattle, 
USA 2005, 2006, 2007 & 2009 och på Kungliga Konst-
högskolan 2009/2010, 2013/2014. Fredrik har idag hela 
världen som sin arbetsplats och arbetar främst med glas, 
stora otympliga skulpturer formade som kannor, ofta belagda 
ytor med billack eller metallisering (kokat aluminium). 
”Hänkeln är som en skapare av volym. Numera ser jag det 
jag gör förenklat som en slags soptunna med ett handtag. 
Hänkeln har för mig fungerat likt Picassos analytiska 
collage på Moderna museet” säger Fredrik.

Som betraktare känner vi igen LE JOURNAL, urklippt ur
tidningen, där � nns en ingång till verket, resten förstår vi
kanske ingenting av. ”Handtaget är egentligen bara en ingång,
en igenkänning, en volymskapare, ett sätt att avsluta, ett sätt 
att försätta sig i ett läge där det är nära slutet”. Läs mer på: 
www.glasakademin.se/konstnarer/fredrik-nielsen/.

DÖTTRARNA
SAAB ART GALLERY 9/11–24/11

SARA ELGGREN är född 1986 och bosatt i 
Stockholm. Sin konstnärliga utbildning har hon från 
Konstfack i Stockholm, Södertörns Högskola och Kyoto 
University of Arts and Design i Japan. Sara är specialiserad 
inom vävning. Läs mer på: www.saraelggren.org.

MARIA VON HAUSWOLFF är född 1985 i 
Göteborg och har studerat på Konsthögskolan Stä delschule 
i Frankfurt am Main och på Den Danske Filmskolen i 
Köpenhamn där hon numera bor. Maria är � lmfotograf 
och konstnär.
Läs mer på: www.arto�  cialagency.com/maria-von-hausswol� /

JOHANNA HOFFSTEN är född 1993 i 
Linköping där hon också är verksam. Hon har gått 
Lunnevads Folkhögskolas Bild- och formlinje. Johanna 
arbetar med teckning, måleri, skulptur och � lm.
Läs mer på: www.instagram.com/johannaho� sten/.

ANIA PAUSER är född 1984 och bosatt på Orust. 
Hon är utbildad vid Högskolan för design och konsthant-
verk i Göteborg och Carl Malmsten Furniture Studies i 
Stockholm. Ania jobbar i gränslandet mellan konst, design 
och hantverk. Läs mer på: www.aniapauser.com/biography.

Tillsammans kommer ”Döttrarna” att visa sina olika 
konstarter som deras fäder gjorde (De fyra) på Saab Art 
Gallery 2018.

After Work 
Torsdag den 14 november kl 17.00–19.00
Konst-och musikkväll med konstnär Lars Hoffsten 
och jazzsångerskan Ellen Andersson
Konstnär Lars Ho� sten berättar om den pågående
utställningen Döttrarna och jazzsångerskan 
Ellen Andersson från Linköping underhåller, 
www.ellenandersson.com/.
Ingen kostnad, mingelmat till självkostnadspris.
Anmälan till Håkan Gustavsson, 299521@gmail.com
eller margareta.e.samuelsson@saabgroup.com
senast den 12/11.

Fossala Keramik
Onsdag den 28 augusti kl 18.00
Karin Olofsson är tjänstledig från Saab för att ägna sig åt 
sitt skapande. Främst är det bruksgods och unika vaser 
i stengodslera som blir till i verkstaden. Vi är välkomna 
att besöka hennes ateljé utanför Borensberg.
Anmälan senast den 26/8 till Karin.olofsson@edumentor.se
Adress: Fossala 17 Motala.

Kvällsutfl ykt till K-Ringen i Motala
Torsdag den 19 september kl 17.00.
Kulturverkstan K-Ringen i Motala är navet i den nya 
kulturstadsdelen Gamla Motala Verkstad. Det är en plats 
för samverkan mellan lokala kulturföreningar och fria 
utövare i kulturella nätverk. Vi får ta del av husets historia 
och även se den pågående separatutställningen med Karin 
McKeogh. Buss avgår från Saab, södra porten kl 17.00. 
Beräknad hemkomst c:a kl 22. Pris: 200 kr, som betalas 
på bussen (swish eller kontant). Soppa med dryck ingår. 
Anmälan till Margaretha Gustavsson, tel. 070-369 36 91  
margaretha.gustavsson@dockebo.se senast den 16/9.

Föreläsning ”Historiens största fotobluffar”
Tisdag den 15 oktober kl 18.00
Fotograf Anders Jensen föreläser om “Historiens största 
fotoblu� ar”. Att vi nu för tiden ganska lätt kan manipu-
lera bilder vet vi nog, men hur är det med de historiska 
dokumenten? Anders tycker om att utföra detektivarbete 
bland historiens bilder och hjälper t.ex. ofta media att 
bedöma bilders äkthet. Anders Jensen är från Linköping, 
civilingenjör, certi� erad lärare, instruktör av Adobe och 
arbetar på Moderskeppet sedan 2007. 
Pris: 100 kr för föreläsning och förtäring, 70 kr för 
endast föreläsning. Anmälan till Margaretha Gustavsson, 
tel 070-369 36 91, margaretha.gustavsson@dockebo.se
senast den 10/10.
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Styrelsen i Saabs Konstförening

Håkan Gustafsson, ordförande,
299521@gmail.com

Margareta Samuelsson, vice ordförande,
medlemskontakter
margareta.e.samuelsson@saabgroup.com

Maria Göransdotter, sekreterare
maria.goransdotter@saabgroup.com

Eva Engström, kassör, ansvarig julvinster
eva.engstrom@saabgroup.com

Åsa Nordling Larsson, biträdande kassör
asa.Nordling-Larsson@saabgroup.com

Margaretha Gustavsson, sammankallande i
konstnämnden, Studieorganisatör
margaretha.gustavsson@dockebo.se

Robert Hillgren, dragningsansvarig för konstlotteri
robert7hillgren@gmail.com

Karin Nilsson, ansvarig månadsvinster, vinstutlämnare
skonberga@gmail.com

Jenny Hughes, klubbmästare, sammankallande
jenny.hughes@saabgroup.com

Alexander Bergquist, ledamot i konstnämnden
alexanderbergquist80@gmail.com

Lena Pålsson, biträdande dragningsansvarig
för konstlotteri
lena.palsson@saabgroup.com

Ylva Elfwing, ledamot
ylvamaria@gmail.com

� omas Molin, suppleant
thomas.molin@saabgroup.com

Swish nr: 1231598176 Saabs Konstförening
Läs mer på www.artworksapp.se/venues/saab

www.arthome.se och följ oss på
Facebook “f” Logo CMYK / .eps Facebook “f” Logo CMYK / .eps

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 förmånliga priser vid inköp på 

gra� k/objekt (månadsvinster)
• 20% rabatt vid inramning på Galleri Blå, 

Galleri Sander, Melefors Ramverkstad och Ramateljen.
• värva tre nya medlemmar och du får en månadsvinst

Höstens kalender 2019
Augusti
28 Besök i ateljé, Fossala Keramik
September
14 Vernissage, Johan Barrett kl 14.00–16.00
14/9–29/9 Utställning, Johan Barrett 
19 Besök, K-ringen Motala
28 Workshop i måleri för Cecilia Uhlin
Oktober
5 Vernissage, Fredrik Nielsen kl 14.00–16.00
5/10–20/10Utställning, Fredrik Nielsen 
15 Föreläsning, fotograf Anders Jensen
November
9 Vernissage Döttrarna kl 14.00–16.00
9/11–24/11Utställning, Sara Elggren, Maria von 

Hausswol� , Johanna Ho� sten, Ania Pauser, 
14 After Work, konst och musikkväll
December
9 Juldragning
3–17 visning kl 11.30–13.00
11 visning kl 16.00–18.00
15 visning kl 14.00–16.00
16–17 utdelning av vinster kl 17.00

Workshop 
Lördag den 28 september kl 12.00–16.00
Grunderna i färglära och komposition
Workshop i enklare måleri för nybörjare i Cecilia Uhlins 
ateljé i Nykil. Övningar i färglära med grundfärger och 
jordfärger samt komposition i bilden tar dig vidare till att 
med hjälp av detta göra en egen målning att ta med hem.
Allt material så som färg, penslar, skisspapper, kolkrita, 
pannå samt grundläggande övningar med färglära och 
komposition ingår. Fika. Deltagare 5-10 st.
Senaste anmälan: 7/9 till: uhlin.cecilia@gmail.com.
Plats: Solberga 1, Boarp Nykil. Pris: 800kr inklusive 
allt material.

Juldragning
Måndagen den 9 december kl 17.00
Vi bjuder på ka� e, kaka och en spännande dragning.
Visning av julvinsterna enligt följande tider:
Vardagar 3/12–17/12 kl 11.30–13.00
Onsdag 11/12 kl 16.00–18.00
Söndag 15/12 kl 14.00–16.00
Utlämning av vinster enligt följande tider: 
Vinnare 1-40 måndag 16/12 kl 17.00
Vinnare 41-80 tisdag 17/12 kl 17.00
OBS! Kom i god tid eftersom du väljer i turordning.

Konstdragningar, vinstutlämning, öppettider
Vi har sju månadsdragningar och en juldragning per år.
För nya medlemmar under året en extra dragning.
Vinnare meddelas personligen. Dragningslista � nns på 
www.arthome.se. Vinnare (eller ombud) kan välja mellan 
� era gra� ska 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.

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 


