
Hermed inviteres til fernisering på Næsseslottet i 
forbindelse med mit projekt ”Malerkunstens 100 m2”.

FREDAG D. 2. SEPTEMBER 2005
FRA KL. 14.00 TIL 18.00

Der vil være 49 stk. 1 x 1 m som er en del af mit oven-
nævnte projekt. 

Idet der allerede den 15.8. blev ophængt 20 stk. fra 
serien på Christiansø Kro & Gæstgiveri. 
Og den 1. september ophænges 31 stk. hos KPMG 
i Bruuns Galleri i Århus.

Næsseslottet ligger i Holte ude på en halvø i Furesøen
på adressen: Dronninggårds Allé 136, 2840 Holte, 
telefon +45 47 50 00.

Se nærmere om Næsseslottet på www.naesseslottet.dk.

Og på min egen hjemmeside www.gallerimunk.dk er der
også lidt stof om hele konceptet. Specielt et foto af alle
100 stk. i en stor kvadrat, og af de 20 der nu hænger på
Christiansø Kro.

Kjærlig hilsen og på gensyn

Peder Ravn
billedkunstner

Egebæksvej 37
DK-8270 Højbjerg
86277883
40207108
peder@gallerimunk.dk
www.gallerimunk.dk

Billedkunstneren Peder Ravn
præsenterer i august og 
september ikke mindre end 100
malerier i formatet 100 x 100 cm
på tre lokaliteter i Danmark.
.
30 billeder udstilles hos KPMG 
i Århus, 49 på Næsseslottet i
Holte, og de resterende kan
nydes på Christiansø Kro.

Inden ophængningen af maleri-
erne samles de til fotografering.
De 100 billeder er lagt op i et 
10 x 10 m malerkunst.

Billederne fotograferes i uge 32
og ophænges herefter på
Christiansø (15. august), KPMG
(1. september) og Næsseslottet
(2. september).

INV I TAT ION T I L  FERN ISER ING

MALERKUNSTENS 100 M2

Peder Ravn (f. 1946) har beskæftiget
sig med sin kunst i 40 år.

Han er autodidakt, og hans filosofi er,
at hans billeder skal skabe glæde, 

trivsel, velvære og harmoni,
uanset om de hænger i private hjem

eller er med til at bedre en virksomheds
mentale klima.

PEDER RAVN UDSTILLER I ÅRHUS, I HOLTE OG PÅ CHRISTIANSØ PÅ SAMME TID


