Billedkunstner Jane Solby:
”Kunst har altid haft min store interesse, og jeg startede selv med at male for over 30 år siden.
Multikunstneren Bjarne Tuxen var min første læremester og de første 10 år malede jeg surrealistiske
malerier i olie. Det var en god skole, hvor teknikken blev sat på plads. Nu maler jeg mest nonfigurative
billeder og maler på lærred med akryl - lag på lag og hvor forskellige materialer ofte er lagt ind i
malingen under den lange process. Det giver en slags 3D effekt, som gør at billederne skifter udtryk efter
belysningen. Inspirationen hentes tit i naturens farver. Især Møns natur er en stor inspirationskilde.
Ved siden af mit kunstneriske virke arbejdede jeg tidligere med marketing i store internationale
virksomheder, men i foråret 2014 valgte jeg at koncentrere mig fuldtids med kunsten og åbnede dørene
for mit galleri i Luffes Gård i Stege på Møn. Et fantastisk sted med masser af charme og miljø.
Har bl.a. udstillet. hos:
• Galleri Pakhuset, Klintholm Havn
• Den Gule Stald, Kalvehave
• Helligåndshuset, København
• Trollenäs slot, Sverige
• Galleri Tuxen, København
• Rødovregård
• Galleri Egoné, København
• Galleri Stamkunsten, København
• Galleriet i Midten, Farum
• Galleri Sjældania, København
• Galleri Warrer, Møn
Derudover har jeg udstillet i et utal af kunstforeninger.
Mine billeder er berejste
Ofte solgt til udlandet - således hænger de bl.a. på vægge i Sverige, Norge, Tyskland, Frankrig, Rusland,
Spanien, USA, Brasilien og Argentina …
Min drøm blev til virkelighed
I over 20 år har jeg haft fritidsbolig og atelier på Møn. En ø som jeg totalt har tabt mit hjerte til. Gennem
årene er jeg kommet med i det store netværk af kunstnere der har deres virke på øen. Der er en dejlig
atmosfære kunstnere i mellem som styrker kreativiteten og samarbejdet om fælles projekter.
Derfor var valget nemt, da jeg, i foråret 2014, besluttede at åbne mit eget galleri. Jeg var heldig at, der
var et gallerilokale ledigt i Steges oase, Luffes Gård. En blomstrende gård med små butikker med
spændende specialiteter med alt fra tattoo shop til luksus håndlavede smykker”.
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