
Gunilla Jansson 
f. Petsén

Adress: Lövmovägen 90, 194 65 Upplands Väsby
Telefon: 08-590 31225
Mobil: 070-25 111 66
E-post: gunillaj@gmail.com
Civilstånd: gift med Ewert Jansson, vuxen dotter
Född: 1939 i Stockholm

Jag växte upp i ett hem omgivet av sömnad, slöjd och annat konsthantverk. 
Mamma sydde fantasifulla kläder, gjorde bildvävnader och saker i näver, tovade ull
mm. Pappa slöjdade, målade och gjorde vackra smycken och föremål i silversmide.

Tidigt började jag väva och har vävstol både hemma och på lantstället i Östhammars
kommun, där jag gör bordsmattor/löpare och golvmattor i utvalda färgade trasor i
olika mönster. På 1960- och 1970-talen var batik mitt stora intresse där jag arbetade
med olika vax- och spartekniker, sydde kläder och hattar i batik och även testade nya
batikfärger (ICI Chemicals UK) för den svenska marknaden.

Ett växande intresse för keramik följde och förutom flera kurser under åren i ABF:s
och Folkuniversitetets regi.  Sommaren 2007deltog jag i Capellagårdens sommarkurs
på Öland. Idag arbetar jag främst med stengods, där jag prövar nya former och
glasyrer i vaser, fat och skålar. Framför allt sker det genom kavling och drejning. Mitt
mål är att få fram en kombination av form och glasyr där stengodsets egenskaper
framhävs och kommer fram på ett naturligt sätt.
Sedan sekelskiftet leder jag en fri grupp i keramik vid ABF i Upplands Väsby en gång
i veckan.

Vid sidan av keramiken har jag under senare år tagit upp min fars stora intresse  
- silversmide -  med tillverkning framför allt av smycken.

Jag är medlem i konstnärsföreningarna Överbygruppen i Sollentuna och
Hantverksstallet på Ekerö.

Kurser

Keramik Folkuniversitetet, Stockholm 2003 – 2009
Silversmide Folkuniversitetet, Stockholm 2004 – 2005
Silversmide ABF 2003 - 2010
Keramik Capellagården, sommarkurs 2007

Utställningar

2006, 2007, 2008,2009, 2010 Samlingsutställning Överby Gård. Sollentuna
2007 Verandan, Nytorps café, Sollentuna sjukhus
2009 Galleri Hagström, Stockholm
2009 Samlingsutställning Hantverksstallet, Ekerö
2010 Överby gård, Sollentuna


