
JOHAN STRINDBERG
SAAB ART GALLERY 12/9–27/9

Johan Strindberg är född 1982 i Jämtland, uppväxt i 
Linköping och numera verksam i Stockholm.

Redan på den yviga frisyren kan man ana släktbanden med, 
kanske framför allt författaren men även fotografen, 
August Strindberg. Johan Strindberg fotograferar 
ögonblicket. Här och nu. 
Dagliga bilder av den tillvaro som fångar hans öga. 
Med sin utpräglade känsla för ljus eller frånvaro av ljus, 
emellanåt en blixt, och genom upprepade av 
fotograferingar, lager på lager, har han skapat sin egen 
visuella värld.

År 2012 tilldelades Johan Strindberg 
Scanpix Stipendium, 2014 utsågs han till 
”Young Nordic Photographer of the year” och debuterade 
2015 med boken ”Grainland” (Bokförlaget August).

www.johanstrindberg.se

Utställningarna arrangeras med stöd av
Sveriges Konstföreningar

SAHAR BURHAN
SAAB ART GALLERY 10/10–25/10

Sahar Burhan är född 1967 i Damaskus, och bor sedan 
2007 i Norrköping. Sahar Burhan har kandidatexamen i 
fri konst, på fakulteten för konst, Damaskus Universitet, 
1985–1989 och en Masterexamen i konstnärlig 
gestaltning på Linköpings Universitet 2013–2015. Sahar 
Burhan driver Galleri Kameleont i Norrköping, en plats för 
konst från hela världen. Hon skapar konstpedagogiska 
projekt, föreläsningar och workshops om konst och 
integration, dessutom skriver hon krönikor som visar 
betydelsen av att ha en annan kulturell bakgrund. 
Sahar verkar också som politisk satirtecknare och är 
medlem i svenska satirarkivet. Hon har gjort � era 
utställningar i och utanför Sverige 
bl.a. på RIAN Designmuseum i Falkenberg 2020, 
Humanity House i Haag, 2019 och på Konstmuseet i 
Norrköping, 2018.

Sahar Burhar � ck Kultur- och utvecklingsstipendiet, 2019, 
och medverkade i Region Östergötland som adjungerad 
ledamot i arbetet med att granska arbetsstipendie-
ansökningarna för Konstnärsnämnden, 2019 och var 
insamlare för Svenska Tecknare Kolla! 2020. 
Sahar Burhans utställning på Saab Art Gallery 
heter: Som Fågel! och är baserad på att bygga bon 
inspirerade av ”fågelbon” för människor. 

www.gallerikameleont.wordpress.com

SAAD HAJO
SAAB ART GALLERY 7/11–22/11

Saad Hajo är född 1968 i Damaskus och bor sedan 1989 i 
Norrköping. Saad Hajo är satirtecknare, illustratör, 
animatör, föreläsare och har en kandidatexamen i bildkonst 
vid Konstuniversitetet i Damaskus 1989.

Saad Hajo arbetar sedan 25 år för dagstidningar världen 
runt och är publicerad internationellt. Han är även 
arrangör och producent för internationella 
karikatyrutställningar. Sedan 2001 syns hans teckningar i 
veckotidningen Courrier International, Paris. Under 2010 
och 2018 publicerades hans teckningar regelbundet för 
tidningen Folkbladet i Norrköping under titeln veckans 
Hajo. Saad Hajo erhöll EWK-priset 2015 och var 2018 
jurymedlem på World Press Cartoon Internationals 
karikatyr Tävlingar, Caldas Da Rainha/ Portugal. 

Utställningen på Saab Art Gallery heter: 
To See or Not to See � at Is the Question Ignorance is Bliss. 
Vad är det som attraherar oss till den främmande kulturen 
och väcker vår ny� kenhet? Saad Hajo ställer ovanstående 
frågor och försöker, till viss del, svara på dem.

www.saadhajo.com
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Styrelsen i Saabs Konstförening

Kontakta oss gärna

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

Maria Göransdotter, vice ordförande, klubbmästare
maria.goransdotter@saabgroup.com

Eva Engström, kassör, julvinstansvarig, 
medlemmarnas utställning 
eva.engstrom@saabgroup.com

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

Lars Nyström, sammankallande i konstnämnden, 
lars.nystrom@saabgroup.com

Elisabet Ressner, ledamot, ansvarig månadsvinster, 
vinstutlämnare 
elisabet.ressner@saabgroup.com 

Andreas Rosemarker, ledamot, ansvarig 
vernissage/utställningar
rosemarker@outlook.com

Johan Sowa, suppleant, dragningsansvarig för 
konstlotteri
johan.sowa@saabgroup.com

Jenny Adepihl, suppleant, ansvariga månadsdragningar, 
medlemmarnas utställning,
jenny.adepihl@saabgroup.com

Camilla Lawin, suppleant, ansvarig Konstexpedtionen,
månadsvinster, vinstutlämnare. 
camilla.lawin@saabgroup.com

Robert Hillgren, suppleant vernissage/utställningar
robert7hillgren@gmail.com

Swish nr: 1231598176 Saabs Konstförening

Läs mer på 
www.saabskonstforening.com
www.sverigeskonstforeningar.nu
och följ oss på
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Medlemsförmåner
• 20% rabatt på inköp vid utställningar.

• bra pris vid köp av gra� k/objekt (se månadsvinster 
www.saabskonstforening.com).

• 20% rabatt vid inramning på Galleri Blå,
Galleri Sander, Melefors Ramverkstad.

• 15% på inramning på Art’nDesign Ikano.

• 30% rabatt på Målerås Glasbruk webbshop, 
kod: SAABKF.

• värva tre nya medlemmar och du får en månadsvinst.

Höstens kalender 2020 
Saab Art Gallery, Linköping

Augusti

13 Medlemmarnas utställning vernissage kl 17.00
13–28 Medlemmarnas utställning
September

9 Konstvandring kl 18.00 i Övre Vasastaden med 
arkitekt Per Nilsson

12 Vernissage, Johan Strindberg kl 14.00–16.00
12–27 Utställning, Johan Strindberg
Oktober

3 Resa, Östergötlands pärlor
10 Vernissage, Sahar Burhan kl 14.00–16.00
10–25 Utställning Sahar Burhan  
13 Föreläsning, konstintendent, 

Stefan Hammenbeck kl 17.00–19.00
November

7 Vernissage, Saad Hajo kl 14.00–16.00
7–22 Utställning, Saad Hajo
19 AW och konstnärssamtal med Sahar Burhan 

och Saad Hajo. Marika Lagercrantz leder 
samtalet kl 17.00–19.00

December 

7 Juldragning  Visning av julvinsterna enligt 
följande tider:
1–15 kl 11.30–13.00
13 kl 14.00–16.00
Utlämning av vinster enligt följande tider: 
14 Vinnare 1–45 måndag kl 17.00
15 Vinnare 46–90 tisdag kl 17.00

Julsalongen
Den stora juldragningen äger rum måndagen 
den 7 december kl 17. 00. 
Vi bjuder på ka� e, kaka och en spännande dragning.
Visning av julvinsterna sker enligt följande tider:
Vardagar 1–15/12 kl 11.30–13.00
Söndag     13/12 kl 14.00–16.00
Utlämning av vinster sker enligt följande tider: 
Vinnare 1–45 måndag 14/12 kl 17.00
Vinnare 46–90 tisdag 15/12 kl 17.00
OBS! Kom i god tid eftersom du väljer i turordning.

Vernissage och utställningar
Vernissage lördagar kl 14.00–16.00 på Saab Art Gallery 
Terrassen, Saab, Linköping. Vi lottar ut ett konstblad 
bland besökare. Galleriet är öppet följande tider under 
pågående utställningsperiod:
Måndag-fredag kl 11.30–13.00
Lördag-söndags kl 14.00–16.00

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.saabskonstforening.com.
Vinnare (eller ombud) kan välja mellan � era gra� ska 
blad eller objekt. Vi kan rekommendera inramning till 
ett mycket bra pris.
Expeditionen är öppen onsdagar under perioden 
1 september–16 december kl 16.30–17.15.
Övrig tid efter överenskommelse.
Kontaktpersoner:
Camilla Lawin, tel 073-446 17 06 
camilla.lawin@saabgroup.com,
Elisabet Ressner, tel 073-418 02 54  
elisabet.ressner@saabgroup.com
Vinster hämtas inom sex månader annars förverkas 
vinsten.

Medlemskap
Månadsbetalande: 40 kr/person & månad.
Årsbetalande: 480 kr/person & år som betalas in på
BG-konto 625-8537 eller 
Swish nr: 1231598176 Saabs Konstförening. 
Ange, namn, adress, tel och e-post adress. Du som går 
i pension eller slutar på Saab är välkommen att fort-
sätta 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

AW och konstnärssamtal
Torsdag den 19 november kl 17.00–19.00
Konstnärsparet Sahar Burhan och Saad Hajo som ställer 
ut under hösten och kommer att medverka i ett 
konstnärssamtal. Marika Lagercrantz skådespelare, 
regissör och KLYS-ordförande leder samtalet.
Förtäring till självkostnadspris. 
Anmälan till Maria Göransdotter, tel. 073-418 37 76 
maria.goransdotter@saabgroup.com 
senast den 16 november.

Föreläsning
Tisdag den 13 oktober kl 17.00–19.00
Spegel, spegel på väggen där. Om att se och bli sedd 
i konstens underbara värld. Stefan Hammenbeck, ny 
pensionerade konstintendent, föreläser om porträtt och 
självporträtt kl 18.00. Förtäring till självkostnadspris 
� nns från kl 17.00 Anmälan till Maria Göransdotter, 
tel. 073-418 37 76 maria.goransdotter@saabgroup.com 
senast den 8 oktober.

Konstvandring
Onsdag den 9 september kl 18.00
Vi samlas på Timmermansplatsen i 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. 
Anmälan för konstvandring och middag till 
Maria Göransdotter, tel 073-418 37 76 
maria.goransdotter@saabgroup.com 
senast den 2 september.

Resa
Lördag den 3 oktober. 
En resa bland Östergötlands pärlor.
Vi åker till Reijmyre hantverksby. På Reijmyre 
Glasbruk får vi en presentation av glasbruket och kan 
sedan handla  till mycket förmånliga priser. Vi äter 
lunch på Reijmyre Gestgifveri för att därefter fortsätta
till Norrköpings Konstmuseum för att se Cecilia Edefalks
utställning där Helena Scragg ger oss en visning. Vi 
avslutar dagen hos guldsmed och smyckeskonstnär 
Maria Börjesson i Norrköping. Vill du se programmet i 
sin helhet, har frågor om priser och vill göra en anmälan, 
kontakta gärna Margareta Samuelsson, 
margareta.e.samuelsson@saabgroup.com 
tel 073-418 14 52. Anmälan senast den 1 september.

Medlemmarnas utställning
Vernissage torsdag den 13 augusti kl 17.00–19.00
Jan Germundsson, Saab Aeronautics inviger utställningen.
Öppettider: vardagar kl 11.30–13.00. 
Utställningen pågår till den 28 augusti.


