Jane Kruuse af Verchou
Jag gick Folkuniversitetets Konstlinje 94/95 med avsikt att bli ”målare” eftersom jag hållit på med det
och ville förkovra mig. När jag arbetar med bilder är det främst ljuset i bilderna jag vill åt och
naturligtvis färgerna. På Folkuniversitetet upptäckte jag till min förvåning grafiken, som jag först fann
väldigt ”smutsig” men sen föll totalt för och höll i huvudsak på med bara den fram till 2012 då jag
kom i kontakt med skulptur. För skulpturen föll jag lika handlöst och jag arbetar i gips, betong, glas
och brons. Brons är det jag arbetar med mest nu, jag har fått god kontakt med fantastiska Vadstena
Konstgjuteri och har förmånen att kunna göra allt utom själva gjutningen själv. En vinkelslip önskade
jag i julklapp så att jag kan kapa gjutkanaler och putsa samt kapa sten till fundament. Väldigt
tillfredsställande att kunna göra momenten själv. Glaset gör jag en form till och får sen hjälp av
Mantorps Glasbruk som gör själva ”blåsningen”. Gips och betong går utmärkt att göra hemma i min
verkstad.

Utställningar i urval

Representerad i

Jurybedömda utställningar
• Väsby konsthall
• Fyra gånger i Haga konstsalong Stockholm.
• Konstforum i Norrköping.
• Arbetets museum i Norrköping.
• Fem år höstsalongen i Vadstena slott
• Åtvidabergs vårsalong 2004
• Vårsalongen på Linköpings Länsmuseum -04
• Romele Konsthall, Veberöd, -05 och -06
• Sommarsalongen i Linköping -97
• Under samma tak, Länsmuseét -09,- 12, -14, -17, -19
• Åtvidabergs Höstsalong 2015
• Lagårn i Ullstad 2015, 2016

• Linköpings kommun
• Östergötlands landsting
• Stockholms kommun
• Sjöbo kommun
• Bygdegårdarnas förening
• Folketshusföreningarna

Separatutställningar bla.

Galleri Belange, Stockholm
Galleri Hagman, Stockholm
Tornby Konsthall, Linköping
Galleri Konstgården, Tranås
BT Industries Konstförening
Tekniska Verken, Linköping
Göta Hotell, Borensberg
VTI, SGI -07, -13
Konstexpo, Stockholm
Samlingsutställningar
Vadstena Konstrunda -06, -07, -08, -09, -11, -12, -13, -14, - Galleri Kraftverk, Mjölby
Mantorps Bibliotek -09, 12, 17
15 och -16, -17.
Mjölby Konstrunda , varje åt fr.o.m
-06 hade jag glädjen att få medverka en
2008
utställning i Borgo Pace, Italien.
Galleri Engleson, Gamla Stan -11
-09 deltog jag i en utställning i Sofia (Bulgarien)
Tre Bröder, Ljungsbro, 2014
-13 Luftkastellet i Malmö,
Galleri Kraftverjk -17
-13, -16 Midsommargalleriet, Stjärnorp
Nk villan i Nyköping 2019
-13 Adventsutställning på Sörby Loge, 2013, -14, -15

Jag bor i 5 km söder om Mantorp i Östergötland och tar gärna emot både enstaka personer och
grupper på besök, bara slå en signal 0709 38 02 81.

(www. Janekruuse.se)

