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Schilder in de schaduw
Frans Timmers
Eerbetoon aan een Sittardse kunstenaar
12.07.2015 - 01.11.2015

De Sittardse kunstenaar Frans Timmers (1915-1984) zal medio
volgend jaar centraal staan in een expositie op de Afdeling
Stedelijke Historie van Museum Het Domein. Voor veel
Sittardenaren zal het de eerste kennismaking zijn met een
schilder die in alle stilte aan een zeer persoonlijk en
hoogwaardig oeuvre gewerkt heeft.
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Oproep
Vrijwel alle schilderijen die wij nu kennen, berusten bij de familie
Timmers. Het is echter wel zeker dat hij ook met enige
regelmaat in Sittard en omgeving werk verkocht. Met de
bezitters van zulke schilderijen willen de samenstellers van de
expositie graag in contact komen. Daarbij gaat het voorlopig
alleen nog om een inventarisatie ten behoeve van een
oeuvrelijst, waaruit later in overleg met de eigenaars een keuze
gemaakt kan worden voor de expositie. Men gaat dus geen
enkele verplichting aan inzake een mogelijke bijdrage aan de
tentoonstelling. Ook zullen alle inlichtingen met de nodige
discretie behandeld worden.
Bij gelegenheid van de expositie zal de Stichting MEG een
boek over Timmers doen verschijnen. Daarom vraagt de
werkgroep aan mensen die hem gekend hebben, om deze
kennis met haar te delen. Herinneringen, verhalen en
beschrijvingen zijn onmisbaar om behalve zijn werken ook Frans
Timmers zelf in beeld te brengen.
Eigenaars van schilderijen en mensen die graag iets over hem
willen vertellen, wordt verzocht contact op te nemen met Kitty
Jansen in Museum Het Domein (046 4513460; kitty.jansen@
hetdomein.nl) of met Piet Meijers (046 4529678;
ph.meijers@home.nl).

Frans Timmers was huisschilder en beeldend kunstenaar. Hij
studeerde van 1939 tot 1942 aan de zaterdagmiddagcursus van
de Kunstnijverheidsschool in Maastricht en was in die jaren lid
van de Limburgse Kunstkring. Hij exposeerde weinig – altijd in
groepsverband –, maar kreeg daarbij opvallend lovende
besprekingen. Timmers was bevriend met de bekende schilder
Ger Lataster, die hij in de oorlogsjaren enige tijd naar
Amsterdam gevolgd is. Tot een definitieve keuze voor het
kunstenaarschap kwam het niet. De laatste keer dat hij aan een
tentoonstelling deelnam, moet in 1947 zijn geweest. In zijn
woning boven de zaak in de Rosmolenstraat werkte hij daarna
op zichzelf door aan een oeuvre dat na een traditioneel begin de
grote ontwikkelingen van zijn tijd weerspiegelde – abstract - ,
maar later de vorm aannam van een geheel eigen soort
‘magisch realisme’. In alles wat hij deed bereikte hij een hoog
niveau.
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