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VELKOMMEN

til
ArtAcademy

i kunst og maleri,
kreativitet og nørderi,
at lære og at udtrykke
sig i farver og linjer.

Vinteren er tid for nærvær og hygge, for fordybelse og
uddannelse, mens foråret er tiden, hvor vi udforsker og
udvikler.
De næste måneder giver vi dig mulighed for at glemme
mørket og tage med os til Italien på et smukt og lærerigt
onlinemalekursus. Jeg var der, jeg så og jeg malede i
september. Nu har jeg omsat alle ideer til opgaver og
inspiration til dig. - GLæd dig til en virtuel og kreativ
oplevelse.
Men før vi rejser til Italien er det jul, og traditionen tro sender
ArtAcademy live til dig med tips og ideer til dit maleri. Jeg
glæder mig til at nyde julen med dig.

Christina Kjelsmark
Kunstner og underviser på
Onlinekunstskolen Artacademy.dk
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HVEM ER ARTACADEMY?
ArtAcademy.dk er din kunstskole på

Som kunstner er man ofte alene med sit maleri. Man

nettet, men det er også din

arbejder i mange timer, fordybet bag lærredet, mens der

kunstskole i Vestjylland. Her hedder

jongleres med farver, penselstrøg og motiv.

stedet Kunstskolen Sønderbygaard

Det kan blive lidt ensomt.

og har til huse på en stor smuk gård
ved Holstebro.

For at uddanne sig som kunstner, kræves sparring, viden,
kunnen og fordybelse, og her kan vi bruge hinanden. Det
handler om at holde sammen, at være sammen og at
lære af hinanden, sådan har kunst udviklet sig siden
renæssancen.

Der er brug for en mentor at sparre med, en lærer, som
kan undervise og inspirere og en række kolleger, som
taler samme kunstneriske sprog. Mennesker man kan
tale med, dele med og spørge til råds. Bøger man kan
læse i, trin for trin film, som man kan følge og artikler,
man kan forstå.
Alt det har vi samlet i ArtAcademy.dk under ledelse af
kunstner Christina Kjelsmark og et team.
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HVOR FINDES
ARTACADEMY?
På onlinekunstskolen ArtAcademy.dk underviser
Christina på nettet. Fra hjemmesiden sælges
fagbøger, undervisningsforløb og vi har en eksklusiv
klub for medlemmer kaldet GULD
På Onlinekunstskolen udbydes intensive temakurser
med liveindslag og direkte sparring.
På den fysiske kunstskole Kunstskolen
Sønderbygaard, undervises i tegning og maleri på
dag, aften og weekend kurser.
Vi mødes med dig, lige der, hvor du har tid og lyst
online eller fysisk .
Læs mere om ArtAcademy.dk på de næste sider.

Motiver, teori, øvelser og materialer
gennemgås på en enkelt og
letforståelig måde
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HVEM ER
PIGERNE BAG?
Christina Kjelsmark
Kunstner og Kunsthistoriker
www.christinakjelsmark.dk

&
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Bachelor i kommunikation og digitale medier fra Ålborg
Universitet.
Selvstændig med eget firma i foto- og webdesign.
Chef for ArtAcademy.dk’s digitale platform, IT- nørd og fotograf.

HVORFOR GRUNDLAGDE
DU ARTACADEMY?
Du grundlagde ArtAcademy i 2013, hvorfor?
Jeg har undervist på malekurser helt siden jeg
var ung i start 90'erne. Jeg har udviklet vores
kunstcenter og uddannet mig kontinuerligt.
Hundredevis af kursister på alle niveauer, har
besøgt kunstskolen i årenes løb og jeg har
undervist i ind- og udland.
Samtidig har jeg været professionel
billedkunstner og malet til div. gallerier.
Oprindelig er jeg uddannet Cand. Mag i
kunsthistorie og samfundsfag og er lektor i
billedkunst - og underviser online på HF. Jeg
elsker at se en sammenhæng mellem teori og
praksis, og at skabe forståelige tilgange til
kunst og til maleri.
ArtAcademy.dk online opstod sammen med
min datter Catharina, som er fotograf og
webdesigner - sammen har vi skabt en
platform for at skabe kunst.
På denne platform kunne jeg nørde med
undervisningen af kursister fra nær og fjern på
alle niveauer, for al undervisning foregår online.
Jeg har mulighed for at vise, udvikle og
undervise via film, og samtidig kan jeg bygge
undervisningen op med teori, kunsthistorie og
kulturhistorie, og se så begynder det hele at
give mening. Jeg kan så at sige lave
kulturrejser, malekurser og kunstforløb, mens
kursister sidder hjemme i stuen og følger med
online.
ArtAcademy.dk er en onlineportal, hvor man
som billedkunstner kan uddanne sig
hjemmefra, få kunst og kulturoplevelser og

modtage personlig sparring - alt sammen i sit
helt eget tempo, og det er der mange som
nyder.
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HVORDAN SKABES GOD
KUNST?
For mig kræver god kunst, at man først og
fremmest har styr på sit håndværk, at man kan
håndtere teknikkerne, som er nødvendige for at
udtrykke de tanker og ideer, man ønsker.
Håndværket kommer ikke af sig selv. Det er
altså ikke nok bare at klatte farve på lærred,
det er nødvendigt at vide en hel del om
teknikkerne, teorien og historien bag.
I min undervisning formidler jeg fagligt viden
og teknikker på en enkelt måde. Jeg har stor
erfaring i at udvikle og uddanne. Fra mit liv som
udøvende kunstner, kan jeg selv svinge
penslen og forklare teknikker trin for trin.
Dette til sammen giver en unik uddannelsesmulighed for kursister og kunstnere.

HVORFOR VÆRE MEDLEM
AF ARTACADEMY.DK ?
Hvad kan ArtAcademy.dk, og hvorfor skal man
være medlem?
ArtAcademy.dk er en uddannelsesplatform,
men samtidig også et hyggeligt fagligt
fællesskab. Her kan man udvikle sin hobby, få
ideer og inspiration til sit maleri og sparre med
og dele sine resultater med andre ligesindede.
Det er som at gå i skole eller på uddannelse,
bare online.
På Art Academy.dk bliver man faktisk en habil
kunstner. Både på de fysiske kurser og på
onlinekurserne, - eller som mange kursister

vælger, ved at deltage begge steder. Er man
medlem har man iøvrigt mulighed for at
deltage på et årligt medlemstræf, et eller
andet spændende sted i Danmark.
På ArtAcademy.dk uddannes man langsomt til
at nå et højt niveau. Der er mulighed for
personlig sparring både fysisk og online, man
har altid sin mentor i baghånden, og man kan
få en kommentar, konkrete råd eller vejledning
med på vejen. Mange medlemmer starter med
at male som en hobby, men udvikler med tiden
en levevej. På ArtAcademy.dk har vi uddannet
en række nye undervisere, professionelle
kunstnere og gallerister, og det er vi faktisk ret
stolte af.

Som medlem af ArtAcademy.dk mødes man,
hver måned om en ny opgave. En
inspirationsfilm, træning i teknikker, en
materiale liste og en trin for trin
gennemgang af en idé eller et værk. Ialt
ligger der vel over 300 små og større film,
temaer og instruktioner frit tilgængelige på
siden, hvis man tegner GULD abonnement.

Dertil kommer E-bøger, teori, kunsthistorie og
andet relevant materiale.

GULDFORDELE

• Ny viden, nye opgaver,
hver måned
• Et fællesskab online og

fysisk
• Mulighed for personlig
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Hver måned udkommer et nyt tegne- og male tema til

• Netværk og vidensdeling

dig. Inspirations- og undervisningsfilm, trin for trin
opgaver og en lille E-bog til print. Lær at male træer,

• Rabatordninger på

huse, blomster, kvinder, abstrakt, byer osv. osv.

materialeindkøb
temakurser
• Medlemstræf hvert år
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kontakt, får du sparring på dine opgaver og svar på dine
Vores kursister er superaktive på Facebook og hjælper

og månedsopgaver,

hinanden. Vi byder fra ArtAcademy.dk ind med råd og
vejledning.

interviews,undervisnings
• over 300 film og ideer

Via en lukket Facebook gruppe, via Email og personlig
spørgsmål.

• Adgang til alle E-bøger

-materialer og film

Dvs. vi underviser dig, og du udvikler dig til at blive en
rigtig dygtig maler - Det lover vi!

sparring

• Rabat på online

ArtAcademy er din onlinekunstskole på nettet.
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Rabatordninger får du også på køb af materialer i
udvalgte onlinebutikker.
Kæmpe rabat på intensive online temakurser.
Flere gange om året udbydes online temakurser på
ArtAcademy.dk. Temaer kan være Ansigtet, Mal
levende blomster, Landskabsmaleri, Abstraktioner osv.

Medlemmer får 75% rabat på online kurserne.
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Medlemmer har mulighed for at deltage på medlemstræf et sted i landet, hvert år til en fordelagtig pris.
Hvert år mødes medlemmer på et træf i Jylland, på Fyn
eller Sjælland, her deler vi viden og ser på årets værker

I foråret 2023 mødes vi på kunstskolen Sønderbygaard.
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Adgang til alle E-bøger og månedsopgaver fra de
sidste 7 år. Adgang til interviews og undervisningsfilm.
Her taler vi om et væld af undervisningsopgaver og

mange mange timers undervisningsfilm.
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BOGUDGIVELSER

MAL
LEVENDE
BLOMSTER

MAL LEVENDE
BLOMSTER
Trin for trin guide til blomstermaleri

LAD DET BLOMSTRE
Din store guide til blomstertegning og maleri

AKRYL PÅ VEJ,
AKRYL FLOW,

AKRYL SPOT
OG ALLE DE ANDRE
Ja, rækken er lang. små bøger med trin for trin
anvisninger, materialelære og inspiration til tegning,
akvarel og akryl.

KØB DEM ALLE I SHOPPEN PÅ

WWW.ARTACADEMY.DK
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JUL MED
ARTACADEMY

MALEKURSER 2022/23
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Køb din egen maleopskrift.
På vores hjemmeside, finder du
lange toutorials med trin for trin
vejledninger i film og på skrift.
Men du kan også finde små
maleopskrifter, med trin for trin
beskrivelse af den enkelte
maleopgave.
Tjek dem ud på
www.artacademy.dk
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Vi ses på ArtAcademy.dk
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