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duo-expositie: 
Anneke Timmerman   

& 
Frank Lenferink !

in Galerie Zone !
1 t/m 31 december 2013 

Opening op zondag 8 december  
14.00 – 17.00 uur !

U bent van harte welkom !
Openingstijden Galerie Zône: 

woensdag t/m vrijdag 12.00 – 18.00 
zaterdag 10.00 – 17.00 
zondag 13.00 – 17.00 

Duo expositie van Anneke Timmerman en Frank Lenferink !
Anneke Timmerman en Frank Lenferink maken !guratieve schilderijen.  
Beiden schilderen in lagen, zorgvuldig over elkaar aangebracht, tot er  
een degelijk, goed beeld ontstaat. Ze bewonderen elkaars werk en  
delen een uitgesproken voorkeur voor het vakmanschap. !
Anneke Timmerman maakt voornamelijk portretten van mensen.   
Vaak een adolescent, die met dromerige of juist zelfbewuste blik, de 
toeschouwer aankijkt. Terwijl je dacht onbevangen het schilderij te 
kunnen bekijken. Met lichte schroom kijk je weg van die ogen, over  
het oppervlak van het schilderij. Naar de vaak prachtig gekleurde 
achtergrond, naar een gedragen truitje, hoe een kraag valt en naar de 
zachte huid. Onherroepelijk kom je weer uit bij de ogen. Met daarin 
weerkaatst de omgeving van het portret. De lampen aan het plafond, 
gespiegeld in de ogen. En daar middenin de pupil als meest intieme 
moment, van waaruit het portret de wereld inkijkt. En jou, de 
beschouwer, recht aankijkt. Waardoor je zelf het middelpunt bent 
geworden van het schilderij. !
Op de schilderijen van Frank Lenferink zijn juist geen mensen te  
vinden.  Geen dramatische of verhalende voorstellingen maar juist 
onbeduidende alledaagse onderwerpen. Dit om de waarneming te 
concentreren op het verschil tussen de voorstelling en het schilderij  
op zich. Hij schildert objecten in een strakke, symmetrische stijl. Een  
kast, lamp of boeken die hij frontaal, beeldvullend in het vlak plaatst.  
De voorwerpen zijn herkenbaar, het is alsof je ze zou kunnen 
aanraken. Tegelijkertijd werken ze vervreemdend door hun  
monumentale karakter en het besef van het platte vlak waarop  
ze zijn geschilderd. Wonderlijk hoe weinig informatie je nodig hebt  
om iets heel speci!eks te kunnen herkennen. !
Anneke Timmerman en Frank Lenferink brengen bij Galerie Zône 
hun werk samen in één expositie, vanuit hun beider liefde voor het 
ambacht van deze trage schilderkunst. 


