
Tre damer med hattar, 2020
av Marie-Louise Ekman

NYTT KONSTMUSEUM 
FÖR SAMTIDA KONST 
I LINKÖPING

Den ideella föreningen Linköpings konstmu-
seums vänner, LKV, bjuder in alla konstintresse-
rade att bli medlemmar. Föreningens ambition är 
att bygga upp en samling av samtida konst för 
att kunna överlåta den till ett framtida konstmu-
seum i Linköping.

- Konsten kan inte bara komma på gästbe-
sök i utställningar. Konstnärerna och konsten be-
höver scener att synas på – allt förutsätter också 
ett gott samarbete, säger Stefan Hammenbeck, 
konsthistoriker, museiman och styrelseordföran-
de i föreningen.

Föreningens framtidsvision är att Linköping ska 
ha ett nybyggt och invigt konstmuseum senast 
år 2038. Detta år är det hundra år sedan Öster-
götlands museums byggnad invigdes.

- Föreningen ska bidra med visioner och 
påtryckningar för ett konstmuseum – en fan-
tastisk byggnad men ett lättstyrt skepp. Det 

öppnar för möjligheter till viktiga konstinköp för 
att bygga upp en fin samling, säger Stina Opitz, 
konstnär och styrelsemedlem i föreningen.

- Konstinköpen görs med inriktning på det 
samtida konstskapandet och främst av konstnä-
rer som är verksamma i Sverige, säger Britt-Mari 
Augustsson, som också är styrelsemedlem i 
föreningen.

Tanken är att det nya konstmuseet för samtida 
konst ska komplettera andra konstverksamheter 
i Linköping. Det handlar om att lyfta konsten 
ytterligare och ge både Linköpingsbor och andra 
besökare möjligheten att ta del av ett nytt konst-
museum i en av Sveriges största städer.

Verk av Duda Bebek, Peter Köhler, Sara-Vide 
Ericson, Maria Nordin, Fredrik Lindberg, Lillevi 
Hultman och Marie-Louise Ekman har redan 
köpts in av föreningen.

Varmt välkommen att bli medlem i LKV!
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För mer information kontakta styrelsen:

Stefan Hammenbeck, 0708-445 443, 
stefan.eichberger@bredband.net

Stina Opitz, 070-324 40 49
stinaopitz@gmail.com

Britt-Mari Augustsson, 0708-63 63 65
augustsson400@gmail.com

Urban Hansson, 0705-12 04 45
urban@gallerisander.se

www.lkpgkonstmuseum.se
Medlemsavgift: 200 kr, 
Familjemedlemskap: 300kr 
Swish: 123 425 52 46
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