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KUNSTNERISK CV
Anne Toxværd
(f. 1970)

Autodidakt billedkunstner siden 2010

Naturinspireret kunst
Jeg er draget af at skabe smukke og energigivende motiver. Inspirationskilden til mine værker er
naturen, hvor jeg dyrker roen, farvernes intensitet og de små brudstykker, som fryder øjet.
Både stemninger, følelser og alle sanser er med, når jeg maler. Mit mål er at indfange stemninger
og udtrykke disse gennem både store som små motiver og lege mig henimod udtryk, der er
energifyldte og farverige, og som kan røre noget i beskuerens eget indre univers.
Autodidakt kunstner
Min færd udi billedkunsten startede i 2010, hvor jeg arbejdede med intuitivt maleri på Institut for
Kunstterapi i Gadbjerg.
Siden har jeg dygtiggjort mig udi kunstfremstilling og har lært et hav af kreative teknikker. Det er
blevet til både kortere og længerevarende undervisning samt malerkurser i ind- og udland
herunder deltagelse i forskellige workshops og kunsthøjskoleophold.
Alsidig kunstner med bred palette
Jeg arbejder på både lærred og papir, ligesom jeg udformer forskellige kunstmønstre på mindre
interiør. De senere år er naturfotokunst og -plakater også kommet på min kunstneriske palette.
Sideløbende med mit virke som billedkunstner har jeg haft job i erhvervslivet. Men i starten af
2017 kom der ekstra skred i min kunstneriske karriere i forbindelse med en tiltrængt pause fra
jobbet, hvor jeg fik afprøvet et væld af nye ideer og kreative teknikker. Det åbnede op for en ny
og anderledes kunstnerisk stil, og mange nye og spændende ideer kom til undervejs.
Min afprøvning af forskellige mønsterteknikker og dekorering af træflader har udviklet sig til at
blive til små unikke hånddekorerede borde. Jeg har sidenhen indgået samarbejde med lokale
håndværkere, som står for produktionen af de tilhørende bordstel og foretager den
professionelle lakering og topfinish, som jeg ikke selv kan lave.

"Inspired by nature and always in a
flow of being alive and kicking"
- Anne Toxværd
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Ny kunsthjemmeside
I marts 2021gik jeg i luften med en ny flot kunsthjemmeside www.annetoxvaerd.dk, hvor min
kunst er præsenteret på lidt mere trendy vis. På websitet opdaterer jeg løbende med info om
mine udstillinger, nye værker osv.

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
LØWENER, Glostrup
Molestiens Kunst- & Kulturforening, Kbh SV
SDC A/S, Ballerup
FSB, Rådhuspladsen, København Ø
COWI A/S, Lyngby
RIAS A/S, Roskilde

Malekurser/-rejser, højskoleophold, workshops m.v.
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Institut for kunstterapi (Sommerkursus 2010 og 2011)
Benny Andersen (Malekursus, 28.2. / 7.3. / 14.3. 2011)
Ditte Forchhammer (Privatundervisning efterår 2011)
Robert McLean (Malekursus, 16.-17. juni 2012)
Anne Lorenzen (Workshop “Go’ nok på bunden’ om Golden produkter, 2. okt. 2012)
Tenna Winther (Akrylmaling, weekendkursus, 6.-7. oktober 2012)
Mille Maj Egbo (Popart workshop 12.-13. januar 2013)
Holbæk Kunsthøjskole (Sommerkursus v/Thomas Friisholm “Abstrakt maleri”, 15.-22.6. 2013)
Anette Martinussen (Billedmageri, nye teknikker i akrylmaling I, 2.-3. november 2013)
Anette Martinussen (Akryl, kreative teknikker I, 1.-2. marts 2014)
Åse Højer (7-dages workshop m. maleri og tegning, Andalusien, Sydspanien, 22.-28. juni 2014)
Hanne Bang (Inspiration, flow og nye ideer, 19.-20. oktober 2014)
Anette Martinussen (Akryl, kreative teknikker II, 2.-3. november 2014)
Kirsten Fagerli (Komposition, balance, linjer, flader, kontraster, 24.-25. januar 2015)
Anne Lorenzen (Heldagsworkshop “Kalkering med akvarel og collage”, 16. januar 2016)
Anne Lorenzen (Malekursus, overflader og kontraster ”Det nye sort”, 20.-21. februar 2016)
Peter Siggaard Andersen (Kinesisk tusch og vandfarvemaling, 25. febr. 2017)
Charlotte Hoff (Malekursus ”Sådan får man farver til at gløde”, 29.-30. april 2017)
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