
Motivering Jane Balsgaard 2014  
Marie og Victor Haagen Müllers legat 25.000 kr. 
 

Når Marie og Victor Haagen-Müllers Fondbestyrelse vælger at tildele 
billedkunstneren Jane Balsgaard et legat på 25.000 kr. er det for at anerkende en 
ener på den danske kunstscene, - der oveni købet bor her i området. 
 
Kære Jane, dit Curriculum Vitae er én lang succesfuld og spændende række af fine 
udstillinger i ind- og udland, anerkendelser, priser og markeringer, - du er fornemt 
repræsenteret i 19 kunstsamlinger i ind- og udland.  
 
Din hjemmesiden er en overlegen optegnelse over et langt livs kunstneriske 
meritter, som man bør unde sig selv klikke sig ind på. 
 
Du har i alle årene engageret dig i sammenslutninger, nyskabelser og 
sammenhænge, der hele tiden har bragt dig videre, rent fagligt og vel også 
menneskeligt i valg af et kunstnerisk udtryk, i materialer. Bragt dig frem til, hvor du 
er i dag.  
 

Du er en ener, - usnobbet og stadig deltagende i kunstsammenhænge, hvor du 
bidrager med indsigt og tilfører kunstnerisk kvalitet.  
Derudover er du mor til fem... 
 
Du har været vidt omkring både i fysisk og kunstnerisk forstand, og jeg kan godt 
lide følgende afsnit fra Dansk Kvindebiografisk Leksikon; - det startede blandt 
andet med en drøm om at være sømand; 
 
”Jane Balsgaard var fyldt med idéer om at ville være sømand. Det lykkedes hende at 
skaffe en hyre, men planerne blev væltet af faderen, der mente, at de var lige 
vidtløftige nok og i stedet foreslog en læreplads som klinikassistent. Grunden til en 
livslang sejler- og rejseglæde var dog lagt, ligesom hun omkring denne alder 
begyndte at male. 
Efter en periode som ekspeditrice i Sverige søgte Jane Balsgaard undervisning på 
Meisterschule i Flensborg 1960-64”.  
 

Du kom ind på Kunstakademiet i 1972 og fulgte de markante og eksperimenterende 
kunstnere Addi Købke, Gunnar Westman, Sven Dalsgaard, Freddie A. Lerche og 
Knud Nielsen. Professor Gunnar Aagaard Andersen underviste på Malerskolen og 
professor Svend Wiig Hansen på Billedhuggerskolen. 
 
I 1971 fik du antaget det første arbejde på Kunstners Efterårsudstilling. 
I 1973-75 på Charlottenborgs Forårsudstilling ogkort derefter blev du optaget af 
arbejdet med grene og pileforekomster, der i kombination med håndgjort papir 
gjorde det muligt at skabe rumlige og lette skulpturer.  
 
Nogle er udført som enkeltværker, andre som dele af en installation. Arbejdet med 
papiret ledte frem til medlemskab af International Association of Papermakers and 
Artists, hvor du markerede dig som en særegen kunstner inden for feltet.  
 



Samtidig med den stadige kunstneriske udvikling og fortsatte uddannelse var du 
aktiv udstiller på et væld af gruppe- og separatudstillinger, og i perioden 1981-89 
var du medlem af kunstnersammenslutningen Pro.  
 

I 1980 stiftede du sammenslutningen Transit sammen med Pia Honoré Hansen og 
Maria Nicolaisen. 
Transit blev det frie kunstneriske forum, som du altid havde søgt.  
Her har rummet stået i centrum for stadige eksperimenter, og dine værker har i 
denne sammenhæng kunnet komme op i stort format. 
 
Du har en sikker viden om tillavningen af papirprocessen – med alt hvad det 
indebærer lige fra indsamling af bark og bær i naturen til støbning af papiret på 
store rammer.  
Det er denne proces, hvor naturens ressourcer bruges med forstand og omtanke, og 
ikke det moderne menneskes ødsle overforbrug,  hvor du omtales som i særlig grad 
at være forbundet med samler- og jægerfolkenes natursyn og kollektivisme.  
 
Et eksempel på på dette papirarbejder er den suveræne Konebåd fra 2009, hvor 
papiret udgør et transparent sejl, fæstnet på modellen af en grønlandsk konebåd.  
 

I Dansk Kvindebiografisk Leksikon kan man videre læse følgende fine skudsmål; 
 

”Jane Balsgaards arbejde har haft stor betydning for mange unge kunstnere, der 
hos hende har kunnet følge afprøvningen og udviklingen af idébaserede 
kunstformer som minimalisme og koncept- og installationskunst, bl.a i 
Kulturministeriets udstillingsbygning i Overgaden, som hun var med til at etablere i 
midten af 1980’erne.  
Som en af de mest konsekvente inden for installationsfeltet i Danmark har Jane 
Balsgaard gennem sin stramme brug af materialer og rum formået at skabe 
enkeltværker, der står som milepæle i udviklingen af en ny skulpturopfattelse. Båret 
af sanselighed”. 
 
Endelig er du samtidig også aktiv i kunstnerkredse omkring Frederiksværk og 
Gjethuset, hvor atelieret er og arbejdet foregår – du er medlem af Kunstrunden og 
for nylig blevet formand for Halsnæs Kunstråd. Heldige Kommune.... 
 
Du blander dig og involverer dig og er samtidig et meget imødekommende 
menneske. 
 
Og hermed vil jeg gerne sige tillykke på fondsbestyrelsens vegne.  
 
Kjædemosehus 31.10.2014  


