
Billedmaker Janet Sandø-Healey   
Janet er født og oppvokst på Long Island, 
New York, men har sine dypeste røtter fra 
Fosen. Hennes far, Julian L. Sandø, var født 
og oppvokst på Sandøya rett utenfor Bessa-
ker. 
Når familien flyttet til Norge i 1966 ble turene 
til Bessaker og Sandøya en viktig del av livet. 
Kontrastene var store mellom USA og Norge 
både når det gjaldt natur og språk, men et 
fellestrekk knyttet stedene sammen; hvite 
strender og sjøen.
På Long Island vokste hun opp med lange 
hvite strender og havet utenfor døren og 
Sandøya åpenbarte seg på samme vis for 
henne.
Kjærligheten og lengselen til havet er sterkt 
forankret i Janet og det er en stor glede for 
henne å kunne fordype seg, ”leke” seg med 
dette temaet til årets Roanutstilling.

Janet har arbeidet med kunst siden hun var 
liten. Hun er utdannet reklametegner/de-
koratør og faglærer i formgivning, kunst og 
håndverk. I tillegg til dette har hun tatt utalli-
ge kurs i tilknytning til grafikk og maleriet. 

De siste 5 årene har hun viet mer tid til egen 
kunst og har deltatt på en rekke
juryerte landsutstillinger (NFUK og NK), og 
kollektive utstillinger. Janet har også hatt fle-
re separatutstillinger i Follo og Oslo området. 

Billedmaker Janet Sandø arbeider hoved-
saklig med akryl, mixed media og voks. Hun 
arbeider prosjektbasert da hun foretrekker å 
fordype seg i et tema. 

Hun sier selv: ”Jeg ønsket å skape et mari-
timt uttrykk i forbindelse med utstillingen på 
Fiskefestivalen. Havet vil være min inspirasjon 
og min intensjon er å spille på kontrastene 
og avhengighetene mellom det usynlige li-
vet (kiselalgene), fisken, havet og ikke minst; 
fiskerne.
-Hvordan kan avhengigheten og kontraste-
ne uttrykkes kunstnerisk? Hvordan skape et 
uttrykk for samspill mellom kontrastene som 
finnes i havet? Hvordan kan de evige beve-
gelsene i vannelementet og havet bidra til 
et kunstnerisk uttrykk og dialog på lerretet?”
Følg prosessen på min blogg: 
https://janetsatelier.wordpress.com
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