PERSBERICHT
EXPOSITIE FRANS TIMMERMANS
Houthem-St. Gerlach, 6 oktober 2017
In de kasteelhoeve Burgemeester Quicx, Coffee & More op het landgoed van Château St.
Gerlach is van 9 oktober 2017 tot 1 april 2018 een expositie te zien van de kunstenaar Frans
Timmermans (Arcen 8 juni 1921 – Maastricht 19 juli 2005). Timmermans woonde en werkte
tientallen jaren in de Limburgse boerderij tegenover de kasteelhoeve behorende bij landgoed
St. Gerlach. Eerder was in Burgemeester Quicx het werk te zien van de bevriende schilder en
plaatsgenoot, Jacques Vonk.
Inspiratie
Frans Timmermans vond in zijn atelier in Houthem St. Gerlach de rust en ruimte om in beelden,
schilderijen en aquarellen zijn ideeën tot leven te brengen. Hij liet zich inspireren door het leven in
Houthem. Het Schuttersfeest, de lokale harmonie en de natuur komen terug in zijn werk. De
buttereedner, de Papaverbol, en vele religieuze beelden sieren al tientallen jaren het zuiden van
Limburg.
Over Frans Timmermans
Na het cum laude afronden van de Jan van Eyck Academie was hij voor vele nieuwe kunstenaars een
bron van kennis. Hij wist erg veel van materialen en zijn historische kennis was enorm groot.
Bescheiden, altijd geïnteresseerd en met een enorm gevoel voor vorm en kleur, beschikte Frans
Timmermans over een hele eigen stijl die kenmerkend was voor zijn werk. Zijn schetsboeken getuigen
van een enorme creatieve en geestige geest. Zijn veelzijdigheid in het gebruik van materialen zal de
kijker verrassen.
Beelden in de omgeving:
Altaar : zwart kruis kerk in Wyck-Maastricht, bronzen reliëf wethouders kamer van het Maastrichtse
stadhuis, kerstgroep H. Matthiaskerk aan de Boschstraat Maastricht, buttereedner te Kerkrade,
beelden in de pancratiuskerk te Heerlen, papaver brons Valkenburg en vele andere.
Over Château St. Gerlach
In het hart van natuurgebied Ingendael en op een steenworp afstand van Maastricht, ligt het
eeuwenoude Château St. Gerlach. Het luxe hotel telt 113 hotelkamers en –appartementen. Op het
landgoed bevinden zich 3 eetgelegenheden: Restaurant Château St. Gerlach met een Frans
georiënteerde keuken, Bistrot de Liège met streekgerechten en het koffie- en lunchconcept
Burgemeester Quicx, Coffee & More. Verder beschikt het landgoed over een eigen Spa & Wellness en
16 vergader- en banketzalen (2-750 personen) waaronder het nieuwe St. Gerlach Paviljoen. Château
St. Gerlach maakt sinds 1997 deel uit van het Limburgse familiebedrijf Oostwegel Collection en is lid
van Relais & Châteaux. Voor meer informatie: www.stgerlach.nl

NOOT VOOR DE REDACTIE
Foto’s: Frans Timmermans.jpg; Frans Timmermans-153.jpg: Een madonna met kind, uitgevoerd in
gips en later in brons. Gemaakt in de zestiger jaren. Verblijfplaats van het bronzen beeld is helaas
onbekend.
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