
MAJA ERIKSSON
SAAB ART GALLERY 16/1–31/1

Maja Eriksson är född 1996 i Linköping och bor numera 
i Glasgow där hon läser sin kandidatexamen i Fine Art 
med inriktning måleri och gra� k vid Glasgow School of 
Art (examen 2022).

I utställningen Hounds på Saab Art Gallery lägger Maja 
Eriksson fram en teori om hur makt och maktkamp i 
mellanmänskliga - i huvudsak romantiska - relationer 
re� ekterar kulturella och systemiska strukturer. Personliga,
� ktiva och funna narrativ möter idéer från � losofer som 
Michel Foucault och Roland Barthes. Dessa samlas i en 
fragmenterad bildvärld där digitala tryck och måleri slåss 
om övertaget, medan hunden och BDSM-kulturens 
läder och latex fungerar, i symbios, som symboler för 
kontroll, förtryck och djuriska behov. 
Maja Eriksson har tidigare medverkat i grupputställningen
Another Story på NP33/Galleri Sander i Norrköping 
(2019), samt Lunnevad folkhögskolas konstlinjes 
avslutningsutställningar på Galleri Magni� ket (2016) 
och Galleri Vända Sida (2017). År 2015 tilldelades Maja 
Eriksson ett stipendium för unga konstnärer från 
Sveriges Konstföreningar. 
Instagram@mferiksson

KJELL SUNDBERG
SAAB ART GALLERY 13/2–28/2

Kjell Sundberg, är född 1950 boende och verksam i 
Kristinehamn. Han studerade vid KV konstskola 
(Folkuniversitetet) i Göteborg, Kyrkeruds folkhögskolas 
estetiska linje i Årjäng samt kalkmåleri för Domenico 
Inganni i Stockholm. Kjell har varit yrkesverksam i 
40 år och hans huvudsakliga medium är måleri, 
teckning och gra� k.

”När barnen var små och � ck byggklossar i julklapp 
som jag tillverkat själv fascinerades jag av vilka oändliga 
variationer man kunde göra med dessa få enkla 
grundformer. Man kan dra parareller med byggklossarna 
och t.ex. skriftspråket, som består av 28 st ”byggklossar”, 
som man kan variera i det oändliga och få fram olika 
uttryck och stämningar.” Kjell Sundberg har medverkat i 
samlingsutställningar bl a på Eksjö Konsthall, 
Krabbedans Konsthall, Eindhoven Holland, Seinjokki 
Finland och separat har han ställt ut i bl.a. i 
Kristinehamn, Karlstad, Örebro och är representerad på 
� era museum, kommuner och landsting. 
www.sundbergkjell.se

ANNA TEDESTAM
SAAB ART GALLERY 13/3–28/3

Anna Tedestam är född 1991 i Alvesta och bor numera 
i Stockholm. Anna är skulptör och målare utbildad vid 
Konstfacks kandidat- och magisterprogram med examen 
2019. Hon beskriver sitt konstnärskap som ett sökande 
genom längtan, väntan och förväntan. Det är framsida 
och baksida som möts 0 - och inuti och utanpå - som 
bjuder in och stänger ute i form av ett hål eller ett fönster. 
I varierande skala pågår ett berättande om det platta, det 
skulpturala och monumentala. Genom material letar hon 
efter kvaliteter som balanserar, utmanar, bär och brister.

Examensarbetet ”the last party” valdes av en jury att visas
på Odenplans tunnelbanestation i Stockholm. Anna 
Tedenstam har 2020 tilldelats ett arbetsstipendium från 
Konstnärsnämnden och är aktuell med o� entliga 
gestaltningar och kommande konsthallsutställningar 2021.
www.annatedestam.com
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Medlemskap
Månadsbetalande: 40 kr/person. Årsbetalande: 480 kr/
person 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 
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, 073-418 14 52, 
margareta.e.samuelsson@saabgroup.com.

Medlemsförmåner
• 20% rabatt på inköp vid utställningar
• Bra pris vid köp av gra� k/objekt (se månadsvinster 

på www.saabskonstforening.com)
• Värva tre nya medlemmar och du får en månadsvinst.

Inramning av konstblad:
• 20 % rabatt på Galleri Blå, Galleri Sander, 

Melefors Ramverkstad
• 10 % Johannelunds Glas
• 15 % Art`n Design 
• 30 % rabatt på Målerås Glasbruk webbshop, 

kod: SAABKF

Vårens kalender 2021
Januari
16 Vernissage, Maja Eriksson kl 14.00–16.00
16–31 Utställning, Maja Eriksson 
27/1–3/2 Rösta på dina favoriter  
Februari
13 Vernissage, Kjell Sundberg kl 14.00–16.00
13–28 Utställning Kjell Sundberg
17 Föreläsning, 17.00–19.00 Färger och Former 

i naturen. Fredrik Neregård ingenjör på Saab 
föreläser

Mars
4 Ståhl Collection, Norrköping kl 18.00
13 Vernissage, Anna Tedestam kl 14.00–16.00
13–28 Utställning, Anna Tedestam
19 Årsmöte Frimurarlogen, Frimurahotellet kl 18
April
10 Vernissage Maya Eizin Öijer kl 14.00–16.00
10–25 Utställning, Maya Eizin Öijer
17 Konstvandring tillsammans med 

Rotary Konstförening kl 10.00
Maj 
6 Vernissage Medlemmarnas utställning kl 17
6–28 Medlemmarnas utställning
19 Besök på Ellen Keys strand kl 18.00
Augusti
25–31 Resa till Litauen

Läs mer och följ oss på
www.saabskonstforening.com
I samarbete med
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Besök på Ellen Keys Strand
Onsdag den 19 maj kl 18.00.
Vi besöker Ellen Keys Strand och får en visning av Ellen 
Keys hem samt en föreläsning med fokus på konsten 
och Ellens relationer till dåtidens konstnärer. Adress: 
Alvastra 599 93 Ödeshög. Pris: 200 kr för visning och 
lätt förtäring. Vi samåker i egna bilar. Max 25 personer. 
Anmälan senast den 12 maj till 
Jenny Adepihl, 073-418 58 50 
jenny.adepihl@saabgroup.com.

Medlemmarnas utställning
Den 6–28 maj. Vernissage torsdag den 6 maj kl 17.00.
Saabs Konstförening arrangerar årligen medlemmarnas
utställning. Tema i år är mångfald och i samarbete med
Minerva (förening inom Saab som arbetar med mångfald
och inkludering). Antal platser är begränsat. Anmälan 
från 10 januari till Jenny Adepihl, 073-418 58 50, 
jenny.adepihl@saabgroup.com.

Resa
Konst och Kulturresa till Litauen den 25–31 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 konstmuseer i Vilnius och Kaunas. Vi reser med 
Tallink Stockholm – Riga t & r (med bussanslutning 
från Linköping). Ciceron är konsthistorikern 
Hans Lepp. Frågor och anmälan till Håkan Gustafsson, 
076-029 95 21 • 299521@gmail.com. Se fullständigt 
program på www.saabskonstforening.com.

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-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 och 
månadsvinster � nns på www.saabskonstforening.com.
Vinnare (eller ombud) kan välja mellan � era gra� ska 
blad eller objekt. Expeditionen är öppen varje helgfri 
onsdag under tiden 13/1–2/6 kl 16.30-17.15. Övrig tid 
efter överenskommelse.
Kontaktpersoner: Elisabet Ressner, 073-418 02 54 
elisabet.ressner@saabgroup.com
Vinster hämtas inom sex månader annars 
förverkas vinsten.

Rösta digitalt på dina favoriter
Rösta på dina favoriter under perioden 27/1–3/2.
Vi upprepar förra årets succé och bjuder in alla 
medlemmar att rösta på sina favoriter. Utifrån resultat 
köper konstföreningen in ett antal verk till Julsalongen. 
Röstningen sker endast digitalt. 
Mer information och anmälan kommer att 
� nnas på www.saabskonstforening.com.

Föreläsning
”Färger och former i naturen”
Onsdag den 17 februari 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 � era böcker om 
friluftsliv i Östergötland och � ällen. Plats: Saab Art 
Gallery, Terrassen, Linköping. Pris 175 kr för föreläsning 
och förtäring. Endast föreläsning (kl 18.00) 100 kr.
Anmälan senast den 10 februari till Jenny Adepihl, 
073-418 58 50 jenny.adepihl@saabgroup.com.

Besök hos Mikael Ståhl Collection
Torsdag den 4 Mars kl 18.00.
Ståhl Collection 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 samåker i egna bilar. Pris 350 kr. 
Anmälan senast den 25 februari till Margareta 
Samuelsson, 073-418 14 52 
margareta.e.samuelsson@saabgroup.com.

Årsmöte
Fredag den 19 mars kl 18.00.
Vi samlas på Frimurarlogen, Frimurarehotellet, 
Klostergatan 11, Linköping. Vi inleder med årsmöte 
för att därefter få en guidad visning av huset och dess 
gedigna historia från 1876 samt en konstvandring av två 
kunniga ämbetsmän, Inge Wiggur och Johan Sowa.
Därefter intar vi supé i Frimuralogens festvåning. 
(1glas mousserande vin och ett glas vin/öl till maten ingår)
Pris: 350 kr som betalas vid anmälan. BG 625-8537, 
Swish 1231598176. Ange: Årsmöte). Anmälan senast 
den 10 mars till Margareta Samuelsson, 073-418 14 52, 
margareta.e.samuelsson@saabgroup.com.

Konstvandring
Lördagen 17 april kl 10.00.
Det � nns många o� entliga 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 12 april till 
Margareta Samuelsson, 073-418 14 52, 
margareta.e.samuelsson@saabgroup.com.

MAYA EIZIN ÖIJER
SAAB ART GALLERY 10/4–25/4

Maya Eizin Öijer är född 1946 i Stockholm där hon 
fortfarande bor. Hon är utbildad vid Kungliga 
Konsthögskolan och Tokyo University of the Arts.
Hon har varit professor på Kungliga Konsthögskolan.

Maya Eizin Öijer arbetar med måleri, foto och gra� k. 
I sina verk använder hon sig ofta av bilder ur 
populärkultur och konsthistoria. I många fall samman-
fogar hon foton med abstrakta röda och svarta 
formelement till en serie liknande en � lmsekvens. 
Hon har ibland samarbetat med sin man poeten 
Bruno K. Öijer såsom i � lmen Vildmark 2 x Öijer av 
Birgitta Öhman och Håkan Pieniowski för SVT 2011 
och i utställningen En Gång Blommade Trädet, 
Moderna Museet 2007. Maya Eizin Öijer har haft 
separata utställningar på många museer bl.a. på 
Ljungbergmuseet 2013, Moderna Museet 2007, 
Uppsala Konstmuseum 2006. Hon har även deltagit 
i grupputställningar i Sverige och utomlands och är 
representerad på ett � ertal konstmuseer bl.a. på 
Moderna Museet, Malmö Konstmuseum och 
Norrköpings Konstmuseum. 
www.mayaeizinoijer.com


