CV Tove Sparvath Holmøy

Utdanning

Skolen for grafisk design, 1984 - 86
Tegning form og farge 1982 - 83.
Diverse kurs innen kunst etc.

Praksis

Jeg har 15 års erfaring med å undervise private og
bedrifter innen kunst og kreativitet. Jeg har holdt kurs
med flere samarbeidspartnere, alt fra collagekurs på
sykehjem til male-, inspirasjons- og yogakurs i Spania.
Jeg har mer enn 33 års erfaring som grafisk designer og
illustratør i diverse reklamebyråer og senere i egen virksomhet. Tegning, skisser og maling har vært livet mitt i
”alle” år, et yrke og en livsstil. I 15 år har jeg drevet egen
virksomhet. Nå konsentrerer jeg meg om å male,
skape og tegne og spre inspirasjon til andre.

Om Tove

Jeg er født i 1963 og oppvokst i Ramnes i Re, og bor nå
på Eik i Tønsberg. I samme kommune har jeg atelier i
Olsgaard Atelierfellesskap, der jeg også holder kurs.
Jeg har alltid hatt et tegnetalent, og etter hvert har
gleden over å skape med farger blitt et behov og et
utviklingsområde. Et vennskap.
For det å male er å gå dypt i seg selv og tåle
”å være alene” der inne; Jeg kan bli euforisk av potensialet i det første stadium for så i neste å kjenne at det
”ikke blir noe greie på det”, for igjen og reise nytt liv i
bildet. Male over. Begynne på nytt. Velge og velge bort.
Søke utfordringer. Bli bevisst fargenes energi. Jobbe
med balanse. Det er lurt å alltid være fornøyd med noe
selvom mye ser mislykket ut. Ikke gi seg. Man bare
”jobber på” de dagene man føler seg tom - det er det
kunstlivet handler om.
Jeg er definitivt glad i naturen, trær og Nord-Norge.
Og så kommer jeg ikke helt unna hønene, da:)
Selve livet og energien i bildet blir til i prosessen.
Det skal være bevegelse.
Min kunst er min dyrebare ytringsfrihet:)
Tove

Tove S. Holmøy Tegneglede
Olsgaard Atelierfellesskap
Gauterødveien 2,
3152 Tolvsrød
www.tegneglede.no
Følg meg på
Facebook: Tove S. Holmøy kunst & kurs
og Instagram: tovesholmoy_art
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Galleri Verftporten, Horten, separatutstilling mai
Vestfossen Kunstlaboratorium, NFUK juriert utstilling
Galleri Rønningen, Porsgrunn, Separatutstilling
Nittedal vårutstilling
Galleri Walaker 300, kollektivutstilling sesong vår
Galleri Smalgangen, ”La høna leve”, kollektivutstilling
Krutthuset i Stavern, NFUK juriert medlemsutstilling
Annekset i Stavern, NFUK juriert medlemsutstilling
Nittedal vårutstilling
Galleri De3Rom, gamle Fornebu kultursenter
Stoppestedet, Lions Lilleaker: hovedutstiller februar
Kreftforeningen avdeling Hamar: separatutstilling januar
Galleri Walaker 300, Solvorn, kollektivutstilling sensommer
Vinjeutstillinga: ”Skifte”, kollektivutstilling sommer
Scenario Interiørarkitekter, Oslo, hovedutstiller event mars
Galleri Clayground, Tønsberg, separatutstilling

Medlemsskap
NFUK
Grafill
Grundernettverket

Innkjøpt av:
• Veidekke kunstinnkjøpsordning 2017
• Sykehusets, SIV, innkjøpsordning, 2016 og 2019
• Balanse økonomi, 2016
• Re senterparti 2013
• FossTech as, Borgeskogen, 2009 og 2011
Foto: Tina Tobiassen

Jeg heter Tove S. Holmøy. Jeg er kunstner og jeg
uttrykker meg i tegning, maleri, collage og akvarell.
Mine malerier har blitt innkjøpt av såvel bedrifter som
private, og jeg er aktiv med utstillinger omkring i landet.

