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Mijn naam is Frans Brommer en ik ben  
een stijlvariante, autodidacte fijnschilder. 

Ik werk voornamelijk in olieverf op 
paneel. 

 
Ik tekende al vanaf mijn vroege jeugd en 

ik ben er nooit meer mee gestopt. 
Schilderen is mijn grootste passie en ik 

zie deze passie dan ook als een echte 
levensbehoefte voor mij. 

Eigenlijk koos ik in mijn jonge jaren al 
voor het beroep van kunstschilder, maar 

ik maakte toch een keuze voor een 
stabiele baan in de verfbranche (incl. 

kunstmaterialen). 
 

 
 

Door mijn talent werd ik al op jonge 
leeftijd benaderd voor het  

reclameschilderwerk en maakte ik  
decoratieve schilderobjecten. Dat werd 

een groot succes. 

Ook gaf ik leiding aan diverse 
schildersgroepen, die ik onder mijn 

hoede had. 
 

Door de grote vraag naar mijn werk, 
maakte ik in 2000 de keuze voor het vak 

van zelfstandig  kunstenaar. 
 

 
 
 

Ik laat me graag inspireren door ons 
noordelijke landschap. Ik schilder ook 

graag verweerde, liefst versleten 
voorwerpen, omdat ze een ziel hebben. 

Van deze voorwerpen maak ik een 
stilleven compositie, in een warme en 

harmonieuze sfeer en altijd in alle 
eenvoud. Ik schilder mijn onderwerpen 
in een klassieke, gedetailleerde stijl, met 
veel aandacht voor licht, stofuitdrukking, 

ruimtelijkheid en kleureffecten. 
 



Voor mijn composities zoek ik de 
uitdaging in het vinden van de rust 
versus de spanning, om daarmee de 

gewenste sfeer en opstelling te creëren. 
Door deze harmonie krijgen mijn 

onderwerpen een bepaalde 
aantrekkingskracht. 

 

 
 

 
Ik maak vrij werk, maar ik werk ook in 
opdracht. Mogelijkheden daartoe zijn 

bijvoorbeeld een stilleven, een 
landschap, een portret van een geliefd 
persoon of een dier. Ik ga ook andere 

uitdagingen niet uit de weg. 

Daarbij kies ik de lijsten in overleg met 
de opdrachtgever. 

 

 
 

Ik schilder het liefst in olieverf op paneel 
naar waarneming in mijn atelier of buiten 
“en plein-air”. Ook maak ik aquarellen 
en werk ik in pastel (ik werk niet met 

acrylverf). 
Ik exposeer in gerenommeerde galerieën, 
tijdens kunstdagen, kunstmanifestaties en 
in openbare gebouwen (cq. instellingen). 

 
Exposities in het verleden: o.a. 
Galerie De Aanblick in Haren, 

Galerie Harms in Rolde, 

Galerie Wildevuur in Hooghalen, 
Port Zélande in Ouddorp, 

Galerie La Lanka in Tijnje, 
Galerie De Verbeelding in Saaksum, 

Galerie Het Kunsthuis Bad 
Nieuweschans 

Galerie Ruigewaert in Appingedam 
Duitsland: o.a. Ditzumer Kunsttage, 

Greetsieler Woche en Bad Zwischenahn 
 

Mijn werk werd meerdere malen 
bekroond tijdens kunstwedstrijden: 

nominaties en publieksprijzen. 
 

 
 


