
Sörmlänning visar sina 

känslor med färg 

I helgen är det för första gången sedan pandemins början 

restriktionsfri vernissage på Saab art gallery. Då bjuds det 

på en sörmlännings färgsprakande själsliv. 
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– Det är en färgexplosion på duk, säger Ola Öhlin som ställer ut i galleriet under 

lunchrestaurangen Terrassen på Saabområdet i Tannefors. 

 
Ola Öhlin har en masterexamen i konstnärlig gestaltning från Linköpings universitet i Norrköping.  
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Med sig har han ett tjugotal abstrakta oljemålningar som han har arbetat med under de 

senaste fem åren. Med några välbehövliga avbrott. 

– Man måste ta en paus emellanåt, man tömmer sig väldigt mycket när man målar. Jag målar 

väldigt intuitivt och det är mer att det är mina känslor som hamnar ut på duken, än en 

bestämd bild. Då tar det väldigt av en själv under skapandet, säger sörmlänningen som 

kommer från Hälleforsnäs mellan Katrineholm och Eskilstuna.  

Vad hoppas du att dina känslor på duk ska göra med de som kommer hit och tittar?  

– De kommer att bli medskapande i det här, deras känslor måste också vibrera för att bilderna 

ska visa något. 

Om jag säger att jag får en känsla av skog och natur i många av bilderna...? 

– Det är okej, det är dina referensramar som återspeglas. Jag ser bara kompositionen och 

färgerna, helheten.  

Irina Hauska, som själv ställde ut i samma galleri i september och är gift med Ola Öhlin, 

fyller i: 

– I abstrakt måleri väger färgerna mycket tyngre än i figurativt målande. I abstrakt måleri är 

färgerna allt.  

 
Innan tavlorna hängs upp på väggen gäller det att placera dem så att rummet får en balans, säger Ola Öhlin.  
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Lördagens vernissage blir den första på länge helt utan covid-restriktioner. 

– Jag tror att det kommer komma hit fler än vanligt, folk har nog ett uppdämt behov av att få 

komma ut, säger Margareta Samuelsson, ordförande för Saabs konstförening. 

 
Ola Öhlins utställning visas mellan 12 och 27 februari. 
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