SAK:s vinstutställning 2016
120 verk av 21 konstnärer skall få nya hem!
Sveriges allmänna konstförening (SAK) presenterar stolt årets vinstutställning som pågår 20-23
oktober på Konstakademien i Stockholm. Där visas årets inköpta konstverk som 24 november lottas
ut bland föreningens medlemmar. Vernissage äger rum torsdag 20 oktober kl. 17-19, med invigning
av SAK:s ordförande Björn Springfeldt och årets förstapriskonstnär Anna Nordenskiöld.
Årets förstapris är Anna Nordenskiölds verk ”Orientalisk röd” från 2016, en målning i alkydfärg där
rörelse och former i starkt rött träder fram mot en vit bakgrund. Konstnären själv beskriver de
framträdande cirklarna som ”olika möten och tillstånd, speglingar av varandra, fördröjningar,
upprepningar.” Anna Nordenskiöld är född 1950 i Åre och verksam i Stockholm.
Konstverk av följande konstnärer är dessutom inköpta och visas under utställningen: Roland
Persson, Éva Mag, Simon deBrée, Michael Schleu, Lennart Mossberg, Hans Isaksson, Leif Mattson,
Anna Nordström, Bianca Maria Barmen, Bigert & Bergström, Hilda Hellström, Katja Aglert, Linda
Hofvander, Per Mårtensson, Tina Eskilsson, August Ranelid, Mirja Leierth, Elizabeth Thun och Malin
Gabriella Nordin.
Årets 100-pris-verk, ett uppdrag om 100 verk, alla något olika, har skapats av konstnären Christian
Partos. ”Emoji” består i en spegel som när man betraktar sig själv i den, förvränger både ansikte och
omgivning. Verken visas för första gången under utställningen.
Sveriges allmänna konstförening (SAK) är en ideell förening med syfte att ge sina medlemmar
möjlighet att odla ett konstintresse och att stötta svensk samtidskonst genom inköp och utlottning av
konstverk, samt genom att publicera en årsbok där ett eller flera samtida konstnärskap presenteras.
SAK har varit verksamt sedan 1832 och är Sveriges äldsta och största konstförening, öppen för alla
intresserade, landet över.
Utställningen håller öppet i Galleri Öst (plan 2), på Konstakademien, Fredsgatan 12/Jakobsgatan 27 C,
fredag 21/10: 11-17, lördag-söndag 22-23/10: 12-16. För program, se vår hemsida
www.konstforeningen.se
För mer information och bilder, vänligen kontakta Anna Hesselbom på
anna.hesselbom@konstforeningen.se eller telefon 08-10 46 77. Högupplösta pressbilder finns även
på www.konstforeningen.se/press.
Bildinformation:
Anna Nordenskiöld, ”Orientalisk röd”, 2016, alkydfärg på linne, 125 x 95 cm, förstapris i SAK:s lotteri 2016
Malin Gabriella Nordin ”Untitled”, 2016, collage på papper, 32,5 x 19 cm, ett av 120 verk i SAK:s lotteri 2016
August Ranelid ”Gamla Kejsarens Nya By”, 2015, olja på MDF, 61 x 61 cm, ett av 120 verk i SAK:s lotteri 2016

