
PETER ÖHRNELL
SAAB ART GALLERY 18/1–2/2

Peter Öhrnell är född 1957 i Falun, uppvuxen i Kiruna  
och numera bosatt i Linköping. Han är utbildad vid 
Sunderby folkhögskola, Luleå 1975–77 och Konstskolan 
Brage, Umeå 1977–79. Han har även studerat 
konstvetenskap, litteratur, � loso�  och estetik vid 
universiteten i Uppsala och Umeå. Han är även verksam 
som lärare på bl.a. Designhögskolan och Konsthögskolan i 
Umeå och har ingått i juryn vid Liljevalchs Vårsalong.

Peters målningar har rötter i abstrakt landskapsmåleri och 
han är en konstnär som gör vad som faller honom in. 
Hans måleri rymmer en oförutsägbar seriositet som inte 
gör sig till. Landskapsmotiv och hus skymtar förbi och
naturen tittar upp på byggnationer. I Peters undersökningar 
av gränssnitten mellan det fasta och det � ytande uppstår 
både intressanta energier och sällsam poesi. Peter � nns 
representerad  inom � era regioner, kommunala samling-
ar samt Statens konstråd och har fått � era stipendier bla 
Östgöta Konstförening 2017 och Bildkonstnärsnämndens 
arbetsstipendium 2018. Läs mer www.peterohrnell.com.

SARA NILSSON
SAAB ART GALLERY 15/2–1/3

Sara Nilsson är född 1978 i Torsby och numera bosatt i 
Deje i Värmland. Hon har bland annat en magisterexamen 
i Fri konst vid Konstfack i Stockholm och under ett år var 
hon utbytesstudent vid Konsthögskolan i Bergen i Norge.
Hon har under många år haft separatutställningar runt om 
i Sverige och deltagit i grupputställningar såväl i Sverige 
som i Europa och USA. Sara har haft en mängd konstnär-
liga uppdrag och bland annat kan man på två olika platser 
i Göteborg betrakta hennes o� entliga utsmyckningar. Hon 
är också representerad i � era kommuner och regioner.

År 2009 erhöll Sara Konstnärsnämndens ettåriga arbetssti-
pendium och 2018 � ck hon Konstnärsnämndens tvååriga 
arbetsstipendium. Kännetecknande för Saras arbeten är det 
återkommande temat ”tillbaka till naturen” samt ett intresse 
för att kombinera skulptur och måleri. I hennes arbeten 
� nns referenser till rörelser som gröna vågen, proggen och 
hippiekulturen. Hon porträtterar individer som går sin 
egen väg, följer sina hjärtan och är starka i sig själva. 
De är fyllda av mod, drömmar och en längtan till naturen. 
Läs mer www.saranilsson.com/.

MATTIAS FRISK
SAAB ART GALLERY 14/3–23/3

Mattias Frisk är född 1978 i Skänninge där han nu också 
är bosatt. Han började sin konstutbildning på Lunnevads 
Folkhögskola men har också en � l. magisterexamen i 
konstvetenskap och visuell kommunikation samt en � l. 
masterexamen i konstnärlig gestaltning.

Mattias bildvärld rör sig mellan myt och verklighet, saga 
och vardag, liv och död. Det � gurativa möter det abstrakta 
i hans installationer och målningar där även hans konst-
vetenskapliga utbildning gör sig påmind; såväl titlar som 
element i hans bilder anspelar ofta på konsthistoriska eller 
populärkulturella företeelser

Mattias har bl.a. ställt ut i Köpenhamn, Huskvarna och 
på många platser runt om i Östergötland. År 1999 � ck 
han Liljesonska stiftelsens stipendium, år 2011 erhöll han 
Regionförbundet Östsams Kulturstöd, Minnessten för 
utdöda fåglar och 2012 � ck han Mjölby Kulturstipendium. 
År 2018 tillverkade Mattias Nyponpriset till Lars 
Winnerbäcks stiftelse. Läs mer www.mattiasfrisk.com.
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Medlemskap
Månadsbetalande: 40 kr/person & månad. 
Årsbetalande: 480 kr/person & år som betalas in på
BG-konto 625-8537 eller Swish 1231598176. 
Ange: medlemskap, 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, tel 073-418 14 52,
margareta.e.samuelsson@saabgroup.com

Medlemsförmåner
• värva tre nya medlemmar och du får en 

månadsvinst!
• 20% rabatt på inköp på våra utställningar.
• mycket bra priser vid inköp på gra� k/objekt 

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

Sander, Melefors Ramverkstad, Ramateljén, 
Art`n Design IKANO-huset (15%).

Vernissage
Lördagar kl 14.00–16.00, Saab Art Gallery, 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

Vårens kalender 2020 
Saab Art Gallery, Linköping

Januari
18 Vernissage, Peter Öhrnell kl 14.00–16.00
18/1–2/2 Utställning, Peter Öhrnell 
29 Föreläsning, Litauens konst och kultur
Februari
5 Workshop i gra� k
15 Vernissage, Sara Nilsson kl 14.00–16.00
15/2–1/3 Utställning, Sara Nilsson
27 Rösta på dina favoriter (Artworks)
Mars
3 Föreläsning, Arkitektur och 

konst i o� entlig miljö
14 Vernissage, Mattias Frisk kl 14.00–16.00
14–29/3 Utställning, Mattias Frisk
20 Årsmöte Frimurarlogen, Frimurarhotellet  
April
4 Vernissage, Iryna Hauska kl 14.00-16.00
4–26/4 Utställning, Iryna Hauska
23 After Work ALKA
Maj 
7 Vernissage, Medlemmarnas 

utställning kl 17.00–19.00
7–30 Medlemmarnas utställning

Stadsvandring (datum, tid och 
plats meddelas senare)

20–25 Konstresa till Litauen
Läs mer på www.artworksapp.se/venues/saab
www.saabskonstforening.wordpress.com   och följ oss på 
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Resor
Konst och kulturresa till Litauen den 20–25 maj
Följ med på en spännande resa till Litauen! Vi fördjupar 
oss i landets rika kultur präglad av att ligga i skärnings
punkten mellan katolicismen, den rysk-ortodoxa kristen-
domen och judendomen. Vi besöker kulturmiljöer och 
konstmuseer i Vilnius och Kaunas. Då vi reser med 
Tallink Stockholm – Riga t&r (med bussanslutning från 
Linköping) blir det även tid för besök i Riga. Ciceron 
på resan är konsthistorikern Hans Lepp. Frågor om 
program, priser, anmälan m.m. svarar Håkan Gustafsson 
på, tel 076-029 95 21 alternativt 299521@gmail.com.

Rösta på dina favoriter
Torsdag den 27 februari kl 11.30–13.00. Saab Art 
Gallery, Linköping. Artworks besöker oss, berättar om 
valda konstverk och du röstar på dina favoriter! Utifrån 
resultatet köper konstföreningen in verk till bl a 
julsalongen. OBS! Du som inte kan komma eller bor på 
annan ort kan rösta digitalt mellan kl 07.00–13.00.
Vi lottar ut ett konstblad bland besökare. Ta gärna med 
din lunch, betrakta konsten och rösta. Vi bjuder på ka� e.
Läs mer på www.artworksapp.se/venues/saab.

Workshop i grafi k 
Onsdag den 5 februari kl 18.00–20.00. Krogen Amerika,
Linköping. Cecilia Uhlin, utbildad bildkonstnär och 
gra� ker berättar om husets historia och visar olika tekniker
inom gra� k. Du får sedan trycka din egen bild och rista 
bilder i plåtar och sedan trycka dessa på traditionellt vis
med olika färger på gra� kpapper. Inga förkunskaper krävs.
Allt material och � ka ingår. Pris: 400 kr/person. 
Max 12 personer. Plats: Krogen Amerika,
Läroverksgatan 5, Linköping. Anmälan till Cecilia Uhlin,  
uhlin.cecilia@gmail.com senast den 25 januari.

Årsmöte
Välkommen på årsmöte fredag den 20 mars kl 18.00.
Vi samlas på Frimurarlogen, Frimurarehotellet, 
Klostergatan 11, Linköping. Vi inleder med årsmöte för 
att därefter få en guidad visning av huset och dess gedigna 
historia från 1876 samt en konstvandring av två kunniga 
ämbetsmän, Inge Wiggur och Johan Sowa.
Därefter intar vi supé i Frimuralogens festvåning (1 glas 
mousserande vin och ett glas vin/öl till maten ingår). 
Pris: 300 kr som betalas vid anmälan. 
BG 625-8537, Swish 1231598176. Ange: Årsmöte).
Anmälan till Maria Göransdotter, tel 073-418 37 76
maria.goransdotter@saabgroup.com  senast den 15 mars.

Konstdragningar, vinstutlämning, öppettider
Vi har sju månadsdragningar och en juldragning per år.
För nya medlemmar under året håller vi en extra dragning.
Vinnare meddelas personligen. Dragningslista � nns på 
www.saabskonstforening.wordpress.com. Vinnare (eller 
ombud) kan välja mellan � era gra� ska blad eller objekt. 
Vi kan rekommendera inramning till ett mycket bra 
pris. Verken � nns att se på www.artworksapp.se/venues
/saab, www.saabskonstforening.wordpress.com.
Expeditionens öppettider:
Varje helgfri onsdag kl 16.30–17.15. Kontaktperson: 
Karin Nilsson tel 073-325 80 78, skonberga@gmail.com.
Vinster hämtas inom sex månader annars förverkas 
vinsten.

After Work
Torsdag den 23 april kl 17.30–19.30
Följ med på After Work till konstnärsföreningen ALKA 
som bildades 1965 och drivs idag i samarbete med 
Linköpings kommun vid Södra Oskarsgatan 3C. 
Konstnär Lars Ho� sten berättar om husets historia och 
visar oss runt bland konstnärer och ateljéer. 
Lätt förtäring � nns att köpa. Ta med arbetskamrater, 
familj och vänner till en avkopplande och trevlig kväll. 
Anmälan senast den 20 april till Margaretha Gustavsson, 
tel 013-15 25 14, tel 073-418 14 52,
margaretha.gustavsson@dockebo.se eller 
Margareta Samuelsson,
margareta.e.samuelsson@saabgroup.com.

Arkitektur och konst i offentlig miljö
Onsdag den 3 mars kl 17.00–19.00.
Saab Art Gallery, Linköping. 
Vi trä� as kl 17.00 för mingel och förtäring för att 
därefter kl 18.00 lyssna på arkitekt Per Nilsson som 
föreläser om arkitektur och konst i o� entlig miljö. 
Pris: 100 kr för föreläsning och förtäring
Pris: 80 kr för endast föreläsning
Anmälan till Margaretha Gustavsson, tel 013-15 25 14, 
margaretha.gustavsson@dockebo.se senast den 1 mars.

Föreläsningar
Litauens konst och kultur
Onsdag den 29 januari kl 18.00.
Saab Art Gallery, Linköping.
Föredrag om Litauens konst och kultur av 
konsthistorikern Hans Lepp som var Sveriges första 
kulturattaché i Baltikum på 1990-talet och har skrivit 
om kulturella kontakter över Östersjön. Vi får bl a höra 
om bildkonstnären, poeten och kompositören Mikalojus 
Čiurlionis som räknas som en av symbolismens största 
konstnärer. Föredraget kan även ses som en presentation 
av vårens konstresa till Litauen.
Pris: 100 kr för föreläsning och förtäring
Pris: 80 kr för endast föreläsning
Anmälan till Margaretha Gustavsson, tel 013-15 25 14,
margaretha.gustavsson@dockebo.se senast den 25 januari.

Konstvandring
Vi beger oss till Övre Vasastaden där arkitekt Per 
Nilsson guidar oss kring konst i o� entlig miljö. 
Vi avslutar med gemensamt besök på restaurang Borgate,
www.leborgate.se för de som vill. Konstvandring sker i 
maj månad. Anmälan, datum, tid och plats meddelas 
senare.

Medlemmarnas utställning 7–30 maj
Vernissage torsdag 7 maj kl 17.00–19.00
Saabs Konstförening arrangerar årligen medlemmarnas 
utställning. Är du intresserad av att ställa ut anmäl ditt 
intresse till Eva Engström eva.engstrom@saabgroup.com, 
tel 073-418 34 06. Antal platser är begränsat. 
Utställningen pågår till den 30 maj.

IRYNA HAUSKA
SAAB ART GALLERY 4/4–26/4

Iryna Hauska är född 1971 i Belarus och sedan 2009 bosatt 
i Stockholm. År 1993 var hon färdig med sin utbildning 
i gra� sk konst vid universitetet i Vitebsk. I sitt hemland 
studerade hon också psykologi, � loso�  och medicin under 
nästan ett decennium. År 2017 � ck hon sin masterexamen 
i Visual Culture and Learning vid Konstfack i Stockholm.

Iryna arbetar i många olika tekniker och gör skulpturer 
i bland annat betong, brons och acrystal. Oftast arbetar 
hon med skulpturer i handgjord textil men hon gör även 
installationer med tights. Inspiration får hon från naturen, 
”gammal visdom”, Art Nouveau, musik och förstås av livet 
självt. Hon vill förmedla samtida uttryck genom en 
gammal textilteknik. I � era år har hon undervisat och drivit 
uppskattade konstprojekt både i Sverige och Belarus. 
De senaste 15 åren har hon ställt ut på många ställen runt 
om i Europa, Ryssland och Japan. Iryna har erhållit ett 
� ertal stipendier, både i Sverige och utomlands. 
Läs mer www.konst.se/hauska.


