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Dela gärna KONSTIGT med dina konstintresserade vänner och be de skicka sin mailadress genom att maila till info@frujansson.com  
Du som inte vill ha mitt utskick längre, maila till info@frujansson.com och skriv unsubscribe i ämnesraden. VÄND

Förkyld (inte Corona) men jag ligger nedbäddad och försöker vila mig frisk. Nu har jag köpt en ny bostad på 
Södermalm och jag har haft sådan tur att jag kommer att ha ett extra rum på 15 kvm som jag ska bygga om till 
min alldeles egna ateljé och studio som jag hoppas står klar 1 december. Där kommer jag ha möjlighet att visa 
upp min konst för er och när Corona är över kommer jag kunna ha kurser så ni kan komma och måla med mig. 

2085
Följer mig på  min facebooksida  

Fru Janssons konst.  Dela gärna så vi blir fler!

VILL DU LÄRA DIG  
MÅLA AKVARELL?
Onlinekurser är förinspelade 
akvarellkurser som finns på min 
hemsida www.frujanssonskurser.se  
Kurserna kan du se hemifrån när 
det passar dig och hur många 
gånger som helst. Du kan stoppa, 
hoppa över och se de avsnitt du vill. 
Passar dig som är helt nybörjare 
och vill måla i din egen takt. Börja 
gärna med gratiskursen “Allt för 
nybörjaren” Pris 399 kr/motivkurs.

Livekurserna håller jag via 
gratisprogrammet Zoom på tisdag-
kvällar 18:00-20:30. Varje kurs-
period är 5 tillfällen och vid varje 
tillfälle målar vi ett nytt motiv. Max 
15 deltagare. Jag visar steg för 
steg och berättar löpande om olika 
tekniker, vilka färger och penslar 
du kan använda för att få ett bra 
resultat. Ni kan ställa frågor under 
hela lektionen och få feedback eft-
eråt.Kurserna vänder sig till er som 
målat lite innan eller gått mina on-
linekurser. 5 tillfällen 1196 kr Nästa 
kurstillfälle 10/11-8/12. Boka info@
frujanssonskurser.se

Privatlektioner är för dig som 
vill utveckla ditt akvarellmåleri 
och gärna vill få all min tid själv att 
ställa dina frågor. Vi målar ett motiv 
du väljer, jag tittar när du målar 
och ger dig feedback löpande. Nu i 
Corona-tider kör vi via Zoom.us.  
Pris 1800 kr för 2,5 tim.  
För mer info maila till  
info@frujanssonskurser.se

Möhippa på Kulturfyren
En lördag i september hade ett litet tjejgäng bokat mig och ville lära sig måla 
akvarell. Vi samlades i Kulturfyren på Skeppsholmen och startade med en god 
vegetarisk lunch från Cingel Catering. Det blev en lyckad eftermiddag med 
många fina “Björkar med två färger”. Vi avslutade med minivernissage och 
bruden fick sin målning inramad. Vill du också ha en akvarelleftermiddag med 
mig och ditt kompisgäng, hör av dig. info@frujansson.com

UTVALD AV KONSTJURY  
VÄSBY KONSTHALL
Det känns otroligt stort när min 
konst blir utvald av en konstjury. 
Det är en fantastisk bekräftelse 
att det jag målar gillas av andra! 
Här ör mina två målningar “Du är 
en ängel” och “Hur tar vi farväl?”. 
Utställningen i Väsby Konsthall 
pågår till 18 oktober så gå gärna 
dit och titta på den fina konsten 
om du har vägarna förbi.

När Fru Jansson firade 2000 
följare på FB så gav jag bort en 
tavla och den nya ägaren blev 
Ann Grundqvist Grybb till min 
målning: “En ny tid”. Håll utkik 
och dela gärna mina inlägg på 
Facebook, det kan löna sig.



KONSTNÄRENS CHECKLISTA - 48 frågor som hjälper dig att analysera ditt måleri

KONTAKT: Maila info@frujansson.com eller gå in på min hemsida: frujansson.com Du hittar mig även på instagram: 
frujanssonskonst eller fb @frujanssonskonst. Nästa nummer kommer i slutet av oktober 2020.

Jag har hittat en konstnär jag följer som heter Dan Scott och han är så fantastisk givmild med sin kunskap. 
Han har bland annat skrivit konstnärens bästa checklista som jag har fått lov att kopiera och översätta till 
svenska så den kommer här. Gå gärna in och läs mer om Dan Scott på www.drawpaintacademy.com 

En stor konstnär kan ställa rätt frågor 
till sig själv genom hela målnings- 
processen. De här frågorna kan du 
använda som stöd för ust din analys.

PLANERING
1. Vad ska jag måla?

2. Ska jag måla live eller måla av ett foto?

3. Har fotot tillräckligt hög kvalitet?

4. Behöver jag göra förändringar i fotot? 

5. Har jag allt nödvändigt material?

6. Finns det några speciellt material jag 
behöver bara för den här målningen (pap-
per, maskering, färger eller penslar)?

7. Vad är min idé? Vad vill jag säga?

8. Vad är min fokuspunkt och var ska jag 
placera det?

9. Finns det några andra viktiga objekt som 
ska med i målningen?

10. Vad ska jag ha för färgstrategi?

11. Behöver jag förbereda med skisser eller 
färgstudier?

12. Vilken stil ska jag måla i?

13. Kommer perspektiv vara svårt att 
återge?

14. Måste jag placera ett rutnät på målningen 
för att hjälp med att skissa av motivet?

15. Behöver jag göra en imprimatur?

16. Vilka områden är svåra och risk för 
misstag?

17. Vad är min allmänna strategi?

18. Var ska jag börja?

19. Vad är syftet med den här målningen (vill 
jag sälja den, delta i en tävling, ge det som 
en gåva, bara i studiesyfte)?

ANALYSERA DITT MÅLERI
20. Är ljuset som jag vill ha i min målning?

21. Har jag målat skuggor och hur blev de?

22. Är mina kontraster som jag vill?

23. Är mina färger (nyans,mättnad, valör) som 
jag vill?

24. Har jag använt både kalla och varma färger?

25. Har jag använt rätt mängd vatten?

26. Har jag haft tålamod och vänta på att färgen 
ska torka?

27. Är det rätt perspektiv?

28. Har jag använt både mjuka och hårda 
kanter?

29. Är de viktigaste formerna där de borde 
vara?

30. Verkar något för stort eller för litet?

31. Finns det en djupkänsla (atmosfärisk 
perspektiv)?

32. Finns det tillräcklig variation i hela målning?

33. Känns något fel?

34. Har jag målat för mycket? (övermålat)

 
Mitt i allt 30x40 cm 
 

 
 

AVSLUTNING
35. Kommer mitt nästa pensledrag att lägga till 

målningen eller försämra det?

36. Säger målningen vad jag ville säga?

37.  Är målningen färdig?

38. Kommer jag att rama in målningen?

39. Behöver målningen fixeras om jag inte 
ramar?

40. Var och hur ska jag signera målningen?

41. Har jag tagit ett foto av hög kvalitet av 
målning?

42. Har jag dokumenterat målningen (titel, 
mått, datum osv.)?

43. Förvarar jag målningen på ett säkert ställe?

44. Vill  jag sälja målningen?

45. Ska jag skicka in den till en jurybedömd 
utställning?

46. Har jag delat min målning på sociala medier, 
webbplats, nyhetsbrev, etc?

47. Vad var som gick bra med målningen och 
vad kan jag förbättra nästa gång?

48. Vad ska jag måla härnäst?

BESTÄLLNING

“MAJKEN OCH MORMOR”
Marie beställde en målning från ett av sina 
favoritfotografier, på henne och sitt barn-
barn. Vill du också beställa en målning? 
Priser från 2000 kr.

KÖP KONST NU 
    Du kanske tycker det är helt fel att köpa konst nu i dessa osäkra 
tider, vi vet ju ingenting om framtiden... men det  visste vi inte tidigare heller, 
skillnaden nu är att vi vet vad katastrofen heter - CORONA. Här kommmer ett 
erbjudanden från mitt galleri: Nu har alla prenumeranter på mitt nyhetsbrev 
Konstigt halva priset på alla målningar som är till salu på min hemsida  
www.frujansson.com. Gå in där idag, se ut din favorit och köp ett nytt verk 
till ditt hem. Erbjudandet gäller fram till 31/10.

50%
t.o.m. 31/10

Emotion - 50x70 cm Burr - 40x40 cm

Andparad 2 - 50x40 cm

Sheep’s weather 70x90 cm


