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Allmänna konstföreningar
Boxholms Konstförening
Finspångs Konstförening
Föreningen Vadstena Konstgalleri
Galleri Kronans Vänner
Galleri Skådebanan i Linköping
Skådebanan/Galleri Kameleont
Kinda Konstförening
Konstforum, Norrköping
Konstföreningen Magnifik
Konsthistoriska Klubben i Linköping
Mjölby Konstförening
Motala konstförening
Söderköpings Konstförening
Verkstad Konstförening
Åtvidabergs Konstförening
Östgöta Konstförening

På arbetsplatsen
FOI Konst- och Kulturförening i Linköping
Konstföreningen Artis
Konstföreningen vid Linköpings universitet
Konstföreningen vid SMHI
ODALs Konstförening
Rotarys Konstförening
Saabs Konstförening i Linköping
Sjöfartsverkets Konstförening
Stalklubbens Konstsektion
Tekniska Verkens Konstförening
US Konstförening
VTI/SGI Konstförening

Konstnärsförening
KIFiN
Norra Vätterns Bild- & Formkonstnärer 
Vadstena konstrunda
V.O.D.K.A.N

En konstförening nära dig

När Riksförbundet Sveriges Konstföreningar bildades 1973 stod flera konst-
föreningar i Östergötland bakom. Riksförbundet är en partipolitiskt obunden ideell 
organisation som arbetar för att kunskapen om konst och konstens betydelse 
skall öka. Alla konstföreningar som verkar för detta kan bli medlemmar.

I Distrikt Östergötland är vi nu 32 föreningar med ca 3500 enskilda medlemmar. 
I senaste statistiken från 2019 framgår vår verksamhet tydligt: 

113 konstutställningar, 20 konstföreläsningar, 43 konstresor och studiebesök 
samt 24 kulturprogram av olika slag med konsten i fokus.

Dessutom delar vi ut stipendier, arrangerar konstrundor, visningar för barn och 
ungdom, konstkollo och mycket mer. Genom oss kan också utställare och före-
läsare få medverkansersättning. 

Våra föreningar säljer konst vid sina utställningar och därtill köps det in konst 
till de egna medlemslotterierna för ett sammanlagt värde av cirka två miljoner 
kronor. Det är ett viktigt konstnärsstöd.

Jacob Ortmark  •  Malin Lager  •  Elin Redin  •  Saga Wendotte  •  Tomas Herngren  •  Oscar Reutersvärd  •  Bror Hjorth  •  Thomas Nordström



KONST ÄR 
NÖDVÄNDIGT!

Överallt finns konst, inne och ute, som handlar om oss, våra liv här och nu, om 
tankar, idéer och visioner. Konst berör oss på många och olika sätt. Konst är en 
viktig del av vår yttrandefrihet.

Samtidskonsten är gränsöverskridande med nya tekniker och uttryck och inte 
minst – den kommenterar vår tid. Vi möter den i utställningar, i vår offentliga 
miljö och på nya plattformar.

Vi i konstföreningarna slår vakt om konstens mångfald, verkar för konstens 
eget värde och uttryck, skapar opinion och påverkar kulturpolitiskt. Detta gör 
vi i hela Östergötland genom våra utställningar, program- och konstbildnings-
verksamheter.

Vi anordnar möten för medlemmar och allmänhet med konstnärer och med 
konsten, den samtida och historiska. Upplevelser och diskussioner som präglas 
av nyfikenhet, lust och glädje. Med konsten i fokus byggs gemenskap! 

Vårt mål är att bidra till en levande 
och rik konstscen i Östergötland!

Irene Nordh  •  Tommy Jerhammar  •  Bigert & Bergström  •  Ebba Matz  •  Torsten & Anna Molander  •  Johan W. Viking  •  Lena Cronqvist



DETTA OCH MYCKET MER  
HÄNDER HÖSTEN 2022:

Vadstena Konstgalleri:  
10 september–2 oktober, Peter Adbåge.

Norrköpings konstmuseum och  
Östgöta Konstförening i samarbete:
22 oktober–16 april 2023 ”Äggröra, karamellmåleri  
& plåthårt - Konstscen Östergötland”.

Mjölby konstförening:  
8–23 oktober, Lasse Frisk

Konstforum, Norrköping:  
10–25 september Jacob Ortmark, måleri.

Finspångs konstförening:  
5–6 november ”Lokalproducerat” – Unga lokala konstnärer.

Motala Konstförening:  
12–24 november Minnesutställning  
Motalakonstnären Lars Åke Pettersson.

Saabs konstförening, Linköping:  
12–27 november, Micke Johansson, glaskonstnär

K-ringen Motala:  
Konst i Ringenparken, 11 konstkuber med 44 sidor konst med mera. 
Visas fram till 2023.

”Konstföreningarnas arbete med att visa konst  
i hela landet är helt enkelt ovärderligt.”

Gertrud Sandqvist,
Förbundsordförande 

Riksförbundet Sv. Konstföreningar

DU BEHÖVS SOM MEDLEM!


