Vernissage 30 juni 2019
Jacqueline van der Veer is sinds een ruim jaar full time
beeldend kunstenaar. Ze maakt prachtige sculpturen in
brons.
Deze autodidact kun je het beste beschrijven als animalist
en portrettist.
Jacqueline, geboren in 1959 in Amersfoort is tegenwoordig
woonachtig in Moelingen in het prachtige Belgische Limburg
(de Voerstreek). Van der Veer is een gedreven,
enthousiaste, spontane, zeer actieve, communicatieve en
representatieve vrouw. Ze heeft haar atelier ‘aan huis’ in
een oude villa uit 1920. Al 25 jaar maakt ze bronzen
beelden en portretten die worden gegoten door Custers te
Grathem. Een zeer gerenommeerde bronsgieterij die werkt
met de ‘cire perdu methode’ of wel de verloren wasmethode.
Beelden van mens en dier, portretten, borstbeelden,
tuinbeelden, levensgroot of miniatuur, alles tot in de fijnste details uitgewerkt. Ze is een echte alleskunner
met oog voor detail.
Jacqueline maakt beelden in opdracht maar vervaardigd ook haar eigen collectie. Haar beelden worden
eerst in was gemaakt waardoor de opdrachtgever een precies beeld krijgt van het eindresultaat. Daarna
wordt het in brons gegoten en gepatineerd.
Ze kan heel goed luisteren naar de wens van de opdrachtgever en probeert die te vangen in haar beeld.
Ook is ze sociaal zeer betrokken, ze doneert regelmatig een beeld dat voor een goed doel wordt geveild.
Zoals recent nog voor het KWF en Stichting Hulphond.
Ze heeft al veel bekendheden in brons gegoten. Zoals de prachtige dressuurhengsten Totilas en Salinero,
de Arabische hengst Kupol, maar ook de allerbekendste Friese dekhengst Norbert 444, tegenwoordig in de
VS gestationeerd.
Een beeld hiervan is recent geschonken aan Prinses Beatrix ter gelegenheid van haar 80-ste verjaardag.
Een hele eer voor Jacqueline!
Jacqueline wil zich graag door middel van crowdfunding een bredere basis creëren zodat ze zich naast het
werk in opdracht ook aan ‘eigen’ werk meer aandacht kan besteden. Ze heeft hiervoor een heel leuk
initiatief bedacht.
Als u haar wilt steunen voor een bedrag van € 300,00 kunt u hiervoor een beeldje uit de collectie kiezen die
zij speciaal voor deze crowdfunding heeft vervaardigd.
Uiteraard kunt u ook met een eigen voorbeeld voor een beeldje komen.
Wilt u een groter beeld laten vervaardigen door Jacqueline? Dat kan ook! Uw bijdrage wordt dan verrekend
met het resterende bedrag.
Het gemaakte beeldje wordt u overhandigd tijdens het prachtige evenement op 30 juni a.s. bij haar thuis.
Op deze dag zullen er diverse activiteiten zijn o.a. brons gieten maar ook een wijnproeverij, er worden
bijzondere betonnen banken, sieraden en schilderijen getoond, er is live muziek met een zeer
getalenteerde zangeres, een fotografe die haar werken tentoon stelt en natuurlijk Limburgse gezelligheid.
Kortom : hier wilt u bij zijn!
Meer Informatie?
Wilt u meer weten van het werk van Jacqueline van der Veer?
Bezoek dan haar website: www.jacquelinevanderveer.nl.
Per email is ze bereikbaar onder jackybronzen@hotmail.com.
Natuurlijk kunt u haar ook persoonlijk benaderen via telefoonnummer +31 (0) 6 28 16 79 88

