
IRYNA HAUSKA

SAAB ART GALLERY 11/9-26/9
Iryna Hauska är född 1971 i Belarus och sedan 2009 bosatt i 
Stockholm. År 1993 var hon färdig med 5 års konststudier vid 
State University i Mark Chagalls födelsestad Vitebsk där hon 
också studerade psykologi, filosofi och medicin som var en del 
av konstutbildningen. År 2017 fick hon sin masterexamen i Visuell 
Kultur och lärande vid Konstfack i Stockholm. Under 2019-
2020 studerade hon konst, kultur  och ekonomi på Södertörns 
högskola.  

Iryna arbetar i många olika tekniker och gör skulpturer i bl.a. 
betong, brons, textil och acrystal. Det är det textila språket som 
hon använder i sina handvävda skulpturer och installationer 
av begagnade strumpbyxor. Hon inspireras av tiden då man 
virkade, vävde och sydde kläder och inredningsdetaljer för 
hand. I flera år har hon undervisat och drivit uppskattade 
konstprojekt både i Sverige, Japan, Turkiet och Belarus. De 
senaste 15 åren har hon ställt ut på många ställen runt om i 
Europa, Ryssland, Tyskland, Holland, England, Belarus, Lettland 
och Japan. Iryna Hauska har varit Artist in Residence och erhållit 
ett flertal stipendier, både i Sverige och utomlands.

webb: konstnarshuset.org/medlemmar/alla/irynahauska

NORBERT ROBLES OCH JAN HILMERSSON

SAAB ART GALLERY 9/10-24/10
Norbert Robles är född 1953 i Algeriet och flyttade till Grenoble 
1962 där han antogs till Ecole des Beaux Arts i Grenoble. Starka 
färger och intrikata mönster är centrala inslag i hans bildvärld. 
Allt från detaljerade studier av ansikten i commedia dell´arte stil 
till avskalade afrikanska rit-masker och därtill mjuka, böljande 
former. Medelhavet präglar honom allra mest som färgerna, 
dofterna, ljuset och stämningen. Norbert kom till Sverige och 
Skövde 1978 där han i början av 1980-talet erbjöds vara med 
i en nystartad grafisk verkstad. Han är medlem i Grafiska säll-
skapet sedan 1987 och arbetar som konstnär med regelbundna 
utställningar över hela landet.

webb: robles.se

 
Jan Hilmersson är född 1952 och bosatt i Binneberg 
utanför Skövde och har varit verksam, som konstnär sedan 1979. 
Jan är metallkonstnär  och universitetsadjunkt och sedan 1991 
lärare vid Stenebyskolan, Metallgestaltning, HDK, Göteborgs 
Universitet. Han arbetar företrädesvis i stålmaterial och andra 
metaller som koppar och mässing. Gjutning i järn och brons 
förekommer också. Hans verksamhet består av utställningar 
på gallerier, konstinstitutioner och utomhusarrangemang i hela 
landet. Genom åren har även arbeten med offentliga uppdrag 
till kommuner, företag, landsting, kyrkor samt privata beställn-
ingsarbeten gjorts.

webb: janhilmersson.se

MARGARETH SANDSTRÖM OCH PETER DE WIT

SAAB ART GALLERY 13/11-28/11
Margareth Sandström och Peter de Wit  
– parallella konstnärskap med särpräglade formspråk.

Guldsmedsmästarna Margareth Sandström och Peter de Wit har 
varit verksamma i Linköping sedan 1973. Under nästan femtio 
år har de formgivit och tillverkat smycken av hög konstnärlig 
och hantverksmässig kvalitet. Deras verk har visats i Linköping, 
liksom på utställningar runt om i världen. De är representerade 
på museer i Sverige, Europa och USA. 

Trots att Margareth Sandström och Peter de Wit har arbetat 
tillsammans under nästan femtio år skiljer sig deras formspråk 
åt. Peter de Wits skarpa och abstrakta formvärld är diametralt 
motsatt Margareth Sandströms organiska formspråk: parallella 
konstnärskap med särpräglade formspråk. 

webb: sandstrom-dewit.se



BESÖK HOS STÅHL COLLECTION
Torsdag den 26 augusti kl 17.00
Ståhl Collection, https://stahlcollection.se/ i Norrköping är ett privat 
initiativ där konstsamlaren Mikael Ståhl visar upp sin omfattande samling 
av samtida konst. Samlingen består till stor del av måleri och skulptur av 
konstnärskap från slutet av 1950-talet fram till idag. Adress: Garvaregatan 
4-6, 602 21 Norrköping. Vi åker  
i egna bilar. Pris: 350 kr.  
Anmälan senast den 10 augusti till Margareta Samuelsson, tel 0734 181452 
margareta.e.samuelsson@saabgroup.com.

RESA
Konst och Kulturresa till Litauen den 26-30 augusti
Vi fördjupar oss i landets rika kultur präglad av att ligga i skärningspunkten 
för katolicismen, den rysk-ortodoxa kristendomen och judendomen. Vi 
besöker kulturmiljöer och museer i Vilnius och Kaunas och den medeltida 
huvudstaden Trakai. I Kaunas stiftar vi bekantskap med Baltikums största 
konstnär symbolisten Mikalojus Konstantinas Čiurlionis och i Vilnius möter vi 
de vackra barockkyrkorna. Vid frågor kontakta Håkan Gustafsson, tel 0760 
299521, 
299521@gmail.com.  
Bokning: bokning@mejtresor.se, tel: 0704 220174.  
Arrangör: Mejt Resor AB.

KONSTVANDRING
Lördagen 4 september kl 10.00
Det finns många offentliga konstverk att upptäcka som ofta samspelar med 
stad och arkitektur. En del konstverk passerar vi varje dag utan att kanske 
lägga märke till dem.
Tillsammans med Rotary Konstförening guidar Håkan Arbrandt oss på en 
konstvandring i delar av centrala Linköping. Vi samlas vid Berzelii park 
vid Platensgatan 15 (Katedralskolan). Vi avslutar med lunch på lämplig 
restaurang  
för de som vill och som vi betalar själva.
Pris: 100 kr/person för guidning. Max 30 personer.
Anmälan senast den 25 augusti till  
Margareta Samuelsson, tel 0734 181452,  
margareta.e.samuelsson@saabgroup.com.

FÖRELÄSNING ”FÄRGER OCH FORMER I NATUREN”
Onsdag den 20 oktober  kl 17.00-19.00
Fredrik Neregård tar oss med sin kamera ut i naturen på jakt efter 
intressanta motiv både hemomkring och på längre håll. Han berättar hur 
han tänker med bland annat ljus och komposition i bilder. Fredrik är ingenjör 
på Saab och arbetar även som fotograf och författare. Han har via förlaget 
Calazo gett ut flera böcker om friluftsliv i Östergötland och i fjällen. Plats: 
Saab Art Gallery, Hörsalen, Terrassen, Linköping. Pris: 100 kr för föreläsning 
som även kan följas digitalt. Förtäring till självkostnadspris. Anmälan senast 
den 10 oktober till  
Margareta Samuelsson, tel 0734 181452,  
margareta.e.samuelsson@saabgroup.com.

AW OCH KONSTNÄRSSAMTAL
Torsdag den 18 november kl 17.00-19.00
Konstnärsparet Sahar Burhan och Saad Hajo medverkar i ett 
konstnärssamtal tillsammans med Marika Lagercrantz, skådespelare, 
regissör och KLYS-ordförande som leder samtalet. Plats Saab Art 
Gallery, Hörsalen Terrassen som även kan följas digitalt. Pris: 100 kr för 
Konstnärssamtalet   Förtäring till självkostnadspris. Anmälan senast den  
10 november till Margareta Samuelsson,  
tel 0734 181452, margareta.e.samuelsson@saabgroup.com.

JULSALONGEN
Den stora juldragningen äger rum måndagen den 6 december kl 17. 00 på 
Saab Art Gallery, Terrassen Linköping och kan även följas digitalt. Alla är 
varmt välkomna och vi bjuder på kaffe, lussekatt och pepparkaka.
Vi lottar ut fina närvaropriser. Visning av julvinsterna sker enligt följande 
tider:
Vardagar 30/11-15/12 kl 11.30-13.00
Söndag 12/12 kl 14.00-16.00
Utlämning av vinster sker enligt följande tider: 
Vinnare 1 - 45 tisdag 14/12 kl 17.00
Vinnare 46 - 90 onsdag 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. Galleriet är öppet följande tider under pågående 
utställningsperiod:
Måndag-Fredag kl 11.30–13.00 
Lördag-Söndag 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 finns på  
saabskonstforening.com
Expeditionen är öppen onsdagar, 8 september-15 december  
kl 16.30 – 17.15.  
Kontaktpersoner:  
Elisabet Ressner, tel, 0734 180254  
elisabet.ressner@saabgroup.com
Carl Nygren, tel, 0734 184356 
carl.nygren@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-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, 0734 181452, 
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 Blå,
Galleri Sander, Melefors Ramverkstad, Johannelunds Glas,  
15% Art’nDesign Ikano.
- värva tre nya medlemmar och du får en fin månadsvinst
-20% rabatt Målerås Glasbruk webbshop, kod: SAABKF

Mer information: saabskonstforening..com
Följ oss:
Instagram: @saabs_konstforening
Facebook: facebook.com/saabskonstforening

Utställningarna arrangeras med stöd av Sveriges Konstföreningar.
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