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A.Tinne Vereeck 

 

Kunstvorm: fijnschilderen, grafiek en tekenkunst 

 

Mag ik me even voorstellen. Mijn naam is A.Tinne Vereeck (° Antwerpen, 1964). 

Als autodidact verdiepte ik me in de kunst van het fijnschilderen, grafiek en 

tekenkunst. Mijn werk bestaat momenteel uit monumentale schilderijen, 

installaties en beelden. Deze werken gaan over hoop, kracht, verlangen, reflectie, 

sensualiteit en de verwerking van angst en boosheid. Dus de belangrijke aspecten 

van ons emotioneel functioneren.  

De schilderijen weerspiegelen een onderzoek in betekenis van een nieuw 

samengesteld beeld. Ondanks de herkenbare, realistische figuren worden ze op 

een ongewone manier gepresenteerd. De kracht van mijn werk ligt in de unieke 

combinatie van beelden.  

Sinds 1994 stel ik tentoon in eigen land o.a. Kasteel Le Paige Herentals, Kasteel 

Cortewalle Beveren en Museum Opsomer Lier en in het buitenland o.a. Duitsland, 

Nederland, Frankrijk en VAE.  

Sinds 1998 ben ik verbonden aan Galerie Sabine Nieubuhr (Berlijn), Gallery Art-

uur (Lier), Kunstkring Lazernij (Rumst) en SASK (Lier).  

Cursus Tekenen  

Zowel absolute beginners als gevorderden zijn welkom. Er worden wekelijks 

opdrachten gegeven die besproken zijn in de groep. Werken met houtskool, 

potloden, pastels, ...alle materialen worden onder de loep genomen.  

Deze cursus geeft je meer inzicht in waarneming, gebruik van tekentechnieken en 

voorbereiding op schilderijen.  

Je kan deze cursus combineren met de cursus olieverf en aqryl om zo op alle 

terreinen te verbeteren.  

Cursus Olieverf-Acryl-Mixed media  

Deze cursus brengt je elke les dichter bij je eigen droom om deze mediums onder 

te knie te krijgen.  

Tinne helpt je zowel in je technische als artistieke vaardigheden op jou niveau. 

Het is dus een combinatie van individuele les en groepsopdrachten op jou tempo.  

Je kan kiezen om de opdrachten te volgen of je eigen werk te vervolmaken.  

Je werkt met je eigen verf dat je stillaan aanvult met materiaal die past bij je 

werkmethode.  

 

https://vereeck.exto.org/  

https://www.facebook.com/Vereeck/  

https://www.instagram.com/a.tinnevereeck/ 

https://www.facebook.com/lazernij/
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