
Dagsutfl ykt till Stockholm med besök 
på Artipelag och Nationalmuseum
Lördag den 20 augusti
Läs mer och anmäl dig på www.special-resor.se/alla
-resor/saabs-konstforening-till-stockholm.

Konstvandring i 
Trädgårdsföreningen, Linköping
Onsdag den 31 augusti kl 18.00
Trädgårdsföreningen är en oas i centrala Linköping med 
mycket grönska, men också många konstverk. Många av 
dessa kanske du inte har upptäckt. Efter konstvandringen
äter vi en gemensam middag på en restaurang till 
självkostnadspris. Max 25 personer. Pris 80 kr. 
Anmälan till info@saabskonstforening.com
senast den 20 augusti.

Saabs Konstförening 80-års jubileum
Lördag den 10 september � rar vi 80 år på 
Saab Art Gallery kl 12.30–16.00. 
Programmet � nns på vår hemsida.

Res med oss till Oslo
Torsdag den 29/9–söndag den 2/10 
Konstscenen i vårt � na grannland är nu större och mer 
spännande än någonsin. Vi bekantar oss med Oslo som 
stad och besöker Vigelandsparken, Ekebergsparken, 
Munchmuseet samt det nya Nasjonalmuseet. Läs mer 
och anmäl dig på www.saabskonstforening.com.

After Work och konstnärssamtal
Tisdag den 11 oktober kl 18.00
Alexandra Severinsson berättar om sin pågående 
utställning. Efter visningen möts Alexandra Severinsson 
och Ann-Charlotte Sandelin i ett samtal om vikten av 
konst i vårt samhälle. Anders Lindkvist, ordförande i 
Östgöta Konstförening, leder samtalet. 
Förtäring till självkostnadspris � nns från kl 17.00.
Anmälan till info@saabskonstforening.com 
senast den 8 oktober.

Julsalongen
Den stora juldragningen äger rum måndagen den 
5 december kl 17. 00 på Saab Art Gallery. Det går även 
bra att delta via Skype.
Visning av julvinsterna sker enligt följande tider:
Vardagar 1–14/12 kl 11.30–13.00
Söndag 11/12 kl 14.00–16.00
Utlämning av vinster sker enligt följande tider: 
Vinnare 1–45 måndag 12/12 kl 17.00
Vinnare 46–90 onsdag 14/12 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 � nns på 
www.saabskonstforening.com.
Expeditionen är öppen onsdagar under perioden 
1 september–16 december kl 16.30–17.15.
Övrig tid efter överenskommelse.
Kontaktperson:
Elisabet Ressner, tel 0734-18 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 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, 0734-18 14 52, 
margareta.e.samuelsson@saabgroup.com

Medlemsförmåner
• 20% rabatt på inköp vid utställningar
• bra pris vid köp av gra� k/objekt 

(se www.saabskonstforening.com)
• 20% rabatt vid inramning på Galleri Blå, 

Galleri Sander, Galleri Blå, Melefors Ramverkstad, 
Johannelunds Glas

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

• värva tre nya medlemmar och 
du får en månadsvinst

Höstens kalender 2022
Augusti

20 Dagsut� ykt till Stockholm
31 Konstvandring
September

10 80-årsjubileum kl 12.30–16.00
10 Vernissage, Niclas Malmström kl 12.30–16.00
10–25 Utställning, Niclas Malmström
29/9–2/10 Resa till Oslo
Oktober

8 Vernissage, Alexandra Severinsson 
kl 14.00–16.00

8–23 Utställning Alexandra Severinsson  
11 After Work och konstnärssamtal kl 17.00–19.00
November

12 Vernissage, Micke Johansson kl 14.00–16.00
12–27 Utställning, Micke Johansson
December

5 Juldragning
Visning av julvinsterna enligt följande tider:
1–14 vardagar kl 11.30–13.00
11 söndag kl 14.00–16.00

Utlämning av vinster enligt följande tider:

12 Vinnare 1–45 måndag kl 17.00

14 Vinnare 46–90 onsdag kl 17.00

Läs mer www.saabskonstforening.com
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NICLAS MALMSTRÖM
SAAB ART GALLERY 10/9–25/9

Niclas Malmström är född 1966 i Stockholm och 
uppvuxen i Vara i Västergötland. Efter grundskolan 
utbildade han sig på konsthantverkslinjen på Hellidens 
folkhögskola, KVs Konstskola, Hovedskous konstskola
samt Kungliga Konsthögskolan i Stockholm med 
masterexamen 1999. Numera är Niclas verksam i 
Ljungstorp utanför Mjölby i Östergötland. Parallellt 
med sin konst producerar han även konst åt svenska och 
internationella konstnärer samt undervisar i skulptur.

Tonvikten i hans konst ligger i skulpturala och foto-
gra� ska verk. ”Jag vill nå ett tillstånd där jag erfar ett 
slags nollpunkt. En väntan utan avsikt, ett nytt nu. 
Verken kan ge en förnimmelse av att man för ett 
ögonblick blir en del av något större, inte bättre, inte 
annorlunda men sammankopplingsbart med ens 
erfarenhet av det omedelbara. Nollpunkten de� nierar 
också ett möjligt avstamp. Ett avstamp som aldrig 
släpper sin koppling till det aningslösa. Lika aningslöst 
som... Myrens dimma när den  stiger ur ljungen. 
En gravitationslös kropp utan avvikande temperatur. 
Ett ljus som inte dömer”.

Läs mer www.niclasmalmstrom.com

ALEXANDRA SEVERINSSON
SAAB ART GALLERY 8/10–23/10

Alexandra Severinsson är född 1971 i Varberg och bor 
numera i Göteborg. Hon arbetar med måleri, teckning, 
emalj och digital gra� k och har även gjort � era o� entliga
gestaltningsuppdrag. Våren 2018 målade hon � e Place
In Between på Nygatan i Linköping på parkeringshuset
Druvans fasad och här gjorde hon även senare interiören
i hissarna. Ett annat stort uppdrag är Fragments ett 
stort verk i emalj och mässing på Karolinska Sjukhuset 
i Huddinge 2019. Alexandra är utbildad både i Sverige 
och utomlands bland annat på Hovedskous Målarskola 
i Göteborg och på Atelier (17) Contrepoit i Paris som 
är en anrik gra� sk verkstad. 1997 tog hon sin Master 
in Fine Art vid Winchester School of Art (Barcelona/
Winchester).

I hennes arbete ser man en fascination till mönster, 
geometriska former, strukturer och färg. Det är det 
urbana landskapet som inspirerar Alexandra med alla 
dess oplanerade visuella möten. Man kan se en koppling 
till Bauhaus rörelsens formspråk och modernismens 
abstrakta geometriska verk men med ett eget personlig 
uttryck. Hon arbetar ofta i serier med � era teckningar 
eller målningar som relaterar till- och kommunicerar 
med varandra men som även kan upplevas enskilt. 
Alexandra är representerad i kommuner och regioner 
över hela landet.

Läs mer www.alexandraseverinsson.com

MICKE JOHANSSON 
SAAB ART GALLERY 12/11–27/11

Glasblåsarmästare Micke Johansson är född 1972 i 
Flerohopp utanför Nybro och bor numera i Örsjö. Han 
började som 16-åring på Glasskolan i Orrefors och blev 
mästare vid 24 års ålder. ”Glas har alltid varit ett roligt 
jobb för mig tills jag år 2000 � ck möjligheten, genom 
Ulrika Hydman Vallien och Orrefors Kosta Boda åka till 
Pilchuck Glasschool. När jag � ck se vad världen kunde 
erbjuda inom glas ville jag skapa mitt eget unika glas 
och konstglas”.

I januari 2004 � ck Micke anställning på Pukebergs 
Glasbruk och tog över hyttan och drev den i egen regi 
tills han den 1 april 2011 startade upp sin alldeles egen 
hytta hemma på gården utanför Örsjö i Småland. Micke 
Johansson är en av få blåsande glaskonstnärer i Sverige 
och blåser allt från imponerande graalpjäser och skulp-
turer till enklare skålar.

Läs mer www.mickejohanskonstglas.se

Saabs Konstförening fi rar 80 år.
Erbjudande att köpa ”Spring dew”.

Läs mer och beställ på
www.saabskonstforening.com
/konstglaset-spring-dew.


