UTDANNELSE
-Høyskolen i O & A, Design og kommunikasjon.
i digitale medier, 2014-16
-Høyskolen i Oslo, Fakultetet for Teknologi,
kunst og design, Bachelor i formgiving, kunst og
håndverk, 2005-8.
-Universitetet i Bergen, kunsthistorie grunnfag,
2002-3.
-Rudolf Steiner høyskolen, lærerutdannelse og
kunstfordypning 1996-2001.
-Nybu husflidsskole, 1 år fordypning i maling og
grafikk 1988-89
-Brundalen Yrkesskole, Trondheim
Interiørkonsulent, 3 årig, 1972-75.
I tillegg mange ulike kurs; maling, grafikk og tegning

MEDLEM AV
NFUK - Norsk forening for uavhengige kunstnere
www.nfuk.no
GRAFILL - Organisasjon visuell kommunikasjon
www.grafill.no
BONO - Billedkunst opphavsrett i Norge

besøksaddresse :
Galleri Verftsporten,
Nedrevei 14, Karljohansvern, Horten
www.galleriverftsporten.com

UTSTILLINGER
Har deltatt på en rekke kollektive utstillinger,
juryerte utstillinger og har årlige
separatutstillinger..

Se forøvrig CV eller mitt nettsted:
www.janetsando.com

Bosatt i Horten, men tilbringer deler av året:
Kunstnerbolig:
Finnstuveien 1, 7190 Bessaker

tlf 40243181
mail: janetsan@me.com
nettsted: www.janetsando.com

JANET SANDØ-HEALEY
billedkunst

OM JANET SANDØ-HEALEY
Født i New York 1955
Bosatt i Horten, tilknyttet Galleri Verftsporten
-Jeg har arbeidet med kunst hele mitt liv. I mange
år viet jeg tiden til å undervise barn og ungdom i
kunst og håndverksfaget, både i grunnskolen og
videregående, samt i kulturskolen. For en del år siden
tok jeg steget helt ut av undervisning og vier nå all
min tid til egen kunst..

-Naturen er en av mine
to store inspirasjonskilder.
Den andre er menneskets indre sjelelige rom,
vårt indre landskap.
To landskap - ytre og indre.
Kontrastfylte og ensartete på samme tid.
Lyset, dets påvirkning av farger,
teksturene,
stofflighetene og geometrien
gjenfinnes i begge landskap
men på ulike måter.”
“Conglomerat lV” 2018

-Jeg arbeider først og fremst med enkaustikk altså voksmaling. Dette er en gammel maleteknikk
benyttet allerede for 5000 år siden i det gamle
Egypt.
OM ENKAUSTIKK - VOKSMALING
Hun benytter grunnprinsippene i denne gamle
teknikken, som hovedsakelig er smeltet bivoks og
fargepigmenter som påføres en maleplate, men
hun har utvidet den gamle teknikken med nye

“Conglomerat V” 2018

teknikker som gir et mer moderne samtidsuttrykk.
Voksen påføres lag for lag og bearbeides på ulike
måter. Ulike teknikker som kollasj, foto, grafikk,
tegning og maleri føyes sammen til en helhet. De
mange lagene skaper dybde i bildet, og tekstur i
flaten.
-I mitt arbeid ønsker jeg å føye sammen
ulike fragmenter for å skape en ny helhet; en
sammensmeltning av indre og ytre landskap.

