
Hermed fremsender jeg tilbud omhandlende salg af billedkunst til Gribskov Kommune.


Tilbuddet er tidligere sendt til daværende formand for Kunstrådet i Gribskov Kommune, Hans 
Jørgen Albertsen, men dialogen blev afbrudt ved Kunstrådets nedlæggelse. Tilbuddet blev 
oprindeligt givet i forbindelse med åbningen af Kulturhavn Gileleje.


På grund af nedlæggelse af lager og ombygning af atelier, tilbydes Gribskov Kommune nogle 
værker, til en specialpris. Jeg er repræsenteret i samlinger i ind-og udland og det vill glæde mig at 
se mine værker pryde vægge ,også i Gribskov Kommunes samling.


Jeg arbejder internationalt, i udstillingsmæssigt i museums-sammenhænge ,med maleri og maleri i 
det udvidede felt.


Jeg arbejder lokalt med mit projektrum , t e k s a s, der udstiller international samtidskunst på højt 
niveau i Gribskov Kommune.  Venligst se links til hjemmesider


Med venlig hilsen


Peter Holm


Maglemosevej 10

3230 Græsted

tel. 51 372 272 


links :


peterholm.info

teksas.dk


Til Gribskov Kommune

Græsted , august 2017

http://peterholm.info
http://teksas.dk
http://peterholm.info
http://teksas.dk


Værker  1 :

North Star Circular Piece. Lak på Mdf

b : 12.5 cm x ø : 300 cm.

North Star Cicular Piece er et værk det arbejder visuelt på flere planer.  Det er et maleri om geometri 
og mønster der arbejder og udvider sig i flere retninger. Det genkendelige i kompas-rosen er 
bearbejdet ind i en malerisk komposition. på et tidspunkt hvor mit maleri for alvor tog skridt ind en 
udvikling om et maleri  i et udvidet felt, hvor grænserne imellem maleri og skulptur udviskes. Værket 
er bådet grafisk stærkt og flimrende i sin fremtoning, afhængigt af hvor beskueren befinder sig.

Værket kan muligvis placeres i forbindelse med indgangspartiet ved svømmehallen på 
Nordstjerneskolen i Helsinge, jeg er dog åben for andre muligheder. Værket er demonteret og 
placeret på eksternt lager. Ophænging kræver 2 mand 1/2 dag x stillads.

Dette værk tilbydes til 55.000   (ex 5 % kunstnermoms )

Denne pris er sat 45 % under normalprisen



værker 2

Endelig vil jeg,som et muligt alternativ, tilbyde 2 malerier fra min serie af alkyd-lak malerier. Jeg arbejder 
med traditionelle 2-dimensionelle malerier ved siden af mit arbejde med maleri som objekt. Disse 2 
kompositioner er fra perioden 2008 - 10 


Disse - og et udvalg af andre malerier kan ses på mit atelier, ved henvendelse og aftale om besøg. Kom 
endelig ,så laver vi en specialophængning for jer.


Disse værker sælges for en stk. pris på 30.000,- 

Orange branches

122 x 122 cm. Alkyd på Mdf

Grey Play

122 x 122 cm. Alkyd på Mdf
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