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Malerier • Naturfoto • Kunstborde 
 

 
I mit kreative virke inspireres jeg af naturens frydefylde liv og af årstidernes skiftende 
farver, roen og skønheden derude 

 

Jeg udformer naturmotiver, hvor jeg leger mig hen mod farverige og bevægende udtryk.  
 

Det er blevet til store naturalistiske landskabsmalerier, men også mindre abstrakte motiver af 
universets og vandets magiske liv, hvor jeg skaber kontrastfyldte møder ved brug af forskellige 
abstrakte udtryk, farver og former. Altid med øje for detaljen. 
 

Både inspiration, stemninger, følelser og sanser er med i legen, når jeg maler. Mit mål er at 
frembringe bevægende udtryk og skabe energifyldte og farverige kunstværker, som kan vække 
noget i beskueren.  
 

Jeg maler på store og små lærreder samt på papir i mindre formater, som indrammes under 
glas. Også mindre unika borde med hånddekorerede mønstre har jeg taget ind under paletten 
af kreative udfoldelser, ligesom naturfoto (både s/h og farver) er noget af det, jeg bidrager med i 
mit virke som kunstner.  
 

Min kunstneriske karriere  
Min tilgang til billedkunsten startede i 2010 på Institut for Kunstterapi i Gadbjerg. Siden har jeg 
dygtiggjort mig udi kunstfremstilling og kreative teknikker. Det er blevet til både kortere og 
længerevarende undervisning samt forskellige malerkurser i ind- og udland herunder diverse 
workshops og kunsthøjskoleophold: 
  

1. Institut for kunstterapi (Sommerkursus 2010 og 2011) 

2. Benny Andersen (Malerkursus, 28.2,7.3.,14.3. 2011)  

3. Ditte Forchhammer (Privatundervisning efterår 2011) 

4. Robert McLean (Malerkursus, 16.-17. juni 2012) 

5. Anne Lorenzen (Workshop “Go’ nok på bunden’ om Golden produkter, 2. okt. 2012) 

6. Tenna Winther (Akrylmaling, weekendkursus, 6.-7. oktober 2012) 

7. Mille Maj Egbo (Popart workshop 12.-13. januar 2013) 

8. Holbæk Kunsthøjskole (Sommerkursus v/Thomas Friisholm “Abstrakt maleri”, 15.-22.6. 2013) 

9. Anette Martinussen (Billedmageri, nye teknikker i akrylmaling I, 2.-3. november 2013) 

10. Anette Martinussen (Akryl, kreative teknikker I, 1.-2. marts 2014) 

11. Åse Højer (7-dages workshop m. maleri og tegning, Andalusien, Sydspanien, 22.-28. juni 2014) 

12. Hanne Bang (Inspiration, flow og nye ideer, 19.-20. oktober 2014) 

13. Anette Martinussen (Akryl, kreative teknikker II, 2.-3. november 2014) 

14. Kirsten Fagerl i  (Komposition, balance, linjer, flader, kontraster, 24.-25. januar 2015) 
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15. Anne Lorenzen (Heldagsworkshop “Kalkering med akvarel og collage”, 16. januar 2016) 

16. Anne Lorenzen (Malerkursus, overflader og kontraster ”Det nye sort”, 20.-21. februar 2016) 

17. Peter Siggaard Andersen (Kinesisk tusch og vandfarvemaling, 25. febr. 2017) 

18. Charlotte Hoff (Malerkursus ”Sådan får man farver til at gløde”, 29.-30. april 2017)  
 

Min kreative rejse begyndte for alvor i 2017 
Sideløbende har jeg i alle årene haft en karriere i erhvervslivet. Livet tog en drejning i starten af 
2017, hvor sekretærjobbet i en større ingeniørvirksomhed blev nedlagt grundet fusion med et 
andet firma. Herefter valgte jeg at forfølge kunstnerdrømmen for at få mere tid til de kreative 
ideer.  

 
Det blev en blomsterende tid, hvor jeg fik afprøvet nye teknikker, og det åbnede op for en ny 
og anderledes kunstnerisk stil og et hav af nye spændende ideer kom til undervejs. Blandt 
andet udgivelsen af naturserier og fotokunst (i mindre oplag), ligesom kreative afprøvninger af 
forskellige mønsterteknikker og dekoration på træflader udviklede sig til at blive til små unikke 
hånddekorerede bordplader. I den forbindelse indgik jeg samarbejde med lokale hånd-
værkere, som laver de tilhørende bordstel og foretager professionel lakering og topfinish.  
  

Udstillinger  
Lægehuset Slangerup  
Plejecenter Skovhuset, Hillerød 
ALECTIA A/S, Virum 
Bog & Ide, Allerød   
Syposen, Allerød  
Lægehuset Slangerup  
Kvinder & Kunst, Hillerød  
Widex A/S, Lynge  
Privathospitalet Danmark, Gentofte   
Ninas naturcafé, Kirkelte, Allerød 
 
 
 
 
 

 
Danstruplund, Fredensborg  
VAT83, Søborg  
Lejerbo, Valby 
Rambøll A/S, Odense 
Galleri AJ, Holte 
Niras A/S, Allerød  
Hempel A/S, Lyngby  
FORCE Technology, Brøndby  
IMPLEMENT Consulting Group, Hellerup 
PFA Pension, København Ø   

 

 
 

 

Inspired by nature and always in a 
 flow of being alive and kicking 

- Anne Toxværd 


