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MEESTER  
VAN HET LANDSCHAP 

WEER THUIS
OVERZICHTSTENTOONSTELLING LUCAS GASSEL 

VAN 10 MAART TOT EN MET 7 JUNI IN MUSEUM HELMOND

Ter gelegenheid van zijn circa 450e sterfjaar wordt voor de  
allereerste keer een overzichtstentoonstelling georganiseerd over het 
werk van Lucas Gassel (ca. 1488 - Brussel 1568/69). Van 10 maart tot 

en met 7 juni wijdt Museum Helmond een expositie aan zijn werk. 
De zestiende-eeuwse landschapsschilder groeide op in Helmond. 

Naar alle waarschijnlijkheid zette hij er ook zijn eerste penseelstreken 
op paneel, alvorens hij naar het zuiden vertrok. 

Marianne Splint, directeur van Museum Helmond, 
is verheugd met het feit dat er ruim twintig wer-
ken van Lucas Gassel van over de hele wereld op 
de tentoonstelling te zien zijn. Museum Helmond 
heeft zich de afgelopen jaren op de kaart gezet 
met enkele geprezen tentoonstellingen, maar orga-
niseerde nog niet eerder zo’n grote expositie. Het 
toont de ambities van Splint en haar team. Splint: 
‘We pakken groots uit. En terecht, dat verdient deze 
kunstenaar, die mede door alle aandacht voor zijn 
tijdsgenoten en later de meesters van de zeven-
tiende eeuw onderbelicht is gebleven. 

IN ZIJN TIJD EEN SUCCESVOL SCHILDER
In de zestiende eeuw is Lucas Gassel een bekend 
en succesvol schilder. Niet lang na zijn dood wordt 
hij als specialist in het schilderen van landschap-
pen vermeld in verschillende prominente en gezag-
hebbende kunsthistorische bronnen, waaronder 
Het Schilderboeck (1604) van Karel van Mander. 
Daarmee behoort Gassel tot een select groepje 
van bij naam bekende, vroege beoefenaars van het 
landschapsgenre in de Nederlanden. Joachim Patinir 
(ca. 1475/80-1524) en Herri met de Bles (werkzaam 
ca. 1530-66) zijn daarvan de bekendste.
 

BIJZONDERE LANDSCHAPPEN
Een klein aantal door Gassel gesigneerde werken 
is bewaard gebleven. Deze zijn nu verspreid over 
vermaarde musea en privécollecties over de hele 
wereld en duiken af en toe op in de kunsthandel. 
Het oeuvre bestaat voornamelijk uit schilderingen 
op paneel. Er zijn slechts een paar tekeningen van 

hem bekend en een aantal prenten zijn naar zijn 
ontwerp uitgevoerd en uitgegeven. Splint: ‘Het bij-
zondere aan het werk van Gassel is het zich in de 
verte uitstrekkende landschap met bergen, wegen 
en rivieren. Op de voorgrond plaatst hij meestal een 
episode uit de bijbel, zoals de vlucht naar Egypte, 
of een scène uit het leven van een heilige of het 
dagelijks leven. Ook is er een grote groep werken die 
vandaag de dag onder de naam van Gassel bekend 
staat. Deze zeer diverse groep omvat werken die 
misschien van zijn hand zijn of in zijn werkplaats 
dan wel in zijn omgeving vervaardigd zijn door tijd-
genoten en navolgers. Door onderzoek verwer-
ven we nieuwe kennis over het oeuvre van Gassel 
en leren we wat door zijn atelier, tijdgenoten en 
navolgers is gemaakt. Lucas Gassel heeft een heel 
eigen bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de 
landschapsschilderkunst in de Nederlanden. En dat 
eren we met deze tentoonstelling. Drie maanden 
lang staan Lucas Gassel en zijn werken dan toch 
eindelijk, en voor de eerste keer ooit samenge-
bracht, in de schijnwerpers in Helmond.’

GASSEL TUSSEN BOSCH EN BRUEGHEL
‘Na deze overzichtstentoonstelling is Gassel bij velen 
bekend als een kunstenaar die werkte op een schar-
nierpunt in de Zuid-Nederlandse kunst en de ontwik-
keling van de landschapsschilderkunst mee bepaald 
heeft. Zijn naam wordt toegevoegd aan de rij van 
bekende Brabantse tijdgenoten zoals Hieronymus 
Bosch (ca. 1450- 1516) en Pieter Brueghel de Oude 
(ca. 1525-1569). Een plek waar hij wat mij betreft 
thuishoort.’

COLOFON
Tekst   Koen Chatrou / Textvast
Eindredactie  Jessica Hagenaars / Museum Helmond
Ontwerp  HeyHeydeHaas

De overzichtstentoonstelling 
én het kunsthistorisch onderzoek  
zijn mede mogelijk gemaakt door:

Ondanks het feit dat zijn werk 
alom gerespecteerd wordt door 
connaisseurs, is Lucas Gassel 
voor het grote publiek een 
redelijk onbekende kunstenaar. 
‘Ik kende Gassel van naam, maar 
verder wist ik vrij weinig over 
hem. Dat maakte deze opdracht 
voor mij extra interessant en 
uitdagend. Er zijn relatief weinig 
geschreven bronnen beschikbaar. 
Voor mijn onderzoek heb ik me 
dus vooral op de werken zelf 
moeten richten.’
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—
�      Toegeschreven aan Lucas Gassel, Panoramisch 

uitzicht op een Renaissancepaleis met scènes 
uit het verhaal van David en Bathseba,  
ca. 1540-1550, olieverf op paneel  
Wadsworth Atheneum Museum of Art, Hartford, 
CT. The Ella Gallup Sumner and Mary Catlin 
Sumner Collection Fund

DE 
WERELD OVER 
VOOR 
LUCAS GASSEL

‘Prachtig dat na 
 decen nialang dromen 
de tentoonstelling over 
Lucas Gassel er nu dan 

toch echt komt.  
Een mijlpaal in mijn 

carrière’ 
Annemieke Hogervorst,  

conservator en projectleider.

MATERIAAL-TECHNISCH ONDERZOEK
Al tijdens haar studie specialiseerde Anna Koopstra zich in 
de Nederlandse schilderkunst van de vijftiende en zestiende 
eeuw. Ze werkte in de afgelopen 15 jaar onder meer in het 
Metropolitan Museum of Art in New York en de National Gallery 
in Londen. ‘Ik benader de schilderijen door kunsthistorisch en 
materiaal-technisch onderzoek te combineren. Door gebruik 
te maken van röntgen, infrarood en het werk te bekijken onder 
de microscoop kun je als het ware in de huid van de kunste-
naar kruipen. In hoeverre wijkt het uiteindelijke werk af van 
de voorbereidende ondertekening bijvoorbeeld, en waarom 
maakt hij bepaalde keuzes?’

Het oeuvre van Gassel is volgens Koopstra van een bijzonder 
hoge kwaliteit. ‘Uit de ondertekeningen, die vaak schetsmatig 
waren, maken we op dat hij durfde te vertrouwen op zijn schil-
derkunst. En terecht. Gassel kon echt heel goed schilderen.  
Soms zijn het maar twee toetsjes die hij met zijn penseel zette, 
maar die suggereren dan wel precies wat ze moeten suggereren 

en dat is knap. Ik vind dan ook dat Gassel beter en origineler 
is dan veel kunsthistorici zich realiseren.’ 

OVERGANGSPERIODE
Volgens de gastconservator is de periode waarin Gassel actief 
was als kunstschilder een heel interessante. ‘Het betreft een 
overgangsperiode tussen de late middeleeuwen en de vroeg-
moderne periode. Kunstenaars gaan zich specialiseren, hun 
klantenkring verandert en de maatschappij is enorm in bewe-
ging, denk aan de Reformatie. Dit alles is ook terug te zien in 
het werk van Gassel.’ 

ZOEKTOCHT
Voor haar onderzoek reisde Koopstra de hele wereld over. 
Van de Verenigde Staten tot Duitsland en van Mexico tot 
Oostenrijk. Omdat een deel van het oeuvre van Gassel in het 
bezit is van particulieren, was het voor de gastconservator 
een hele zoektocht. Dat maakte haar werk er niet minder leuk 
op. ‘Het is altijd bevredigend om met museumconservatoren 

en particuliere eigenaren in gesprek te gaan. Ze zijn oprecht 
geïnteresseerd in je werk. Omdat je als onderzoeker van het 
oeuvre van één kunstenaar zoveel werken hebt kunnen zien 
zijn ze nieuwsgierig, ze willen alles over de kunstenaar en het 
betreffende werk weten.’ 

Het uitgebreide onderzoek van Koopstra zorgde ervoor dat 
bijna alle werken die de gastconservator onderzocht ook naar 
de tentoonstelling komen. Op een paar na, die zijn simpelweg te 
kwetsbaar om te vervoeren. ‘Vergeet niet: we hebben het hier 
over paneelschilderijen van ruim 450 jaar oud.’ Desalniettemin is 
Koopstra blij met het aantal werken dat de reis naar Nederland 
maakt. ‘Ik had vooraf niet kunnen dromen dat het zou lukken 
om zoveel werken te bestuderen en beschrijven. En dat er 
dan ook nog zoveel naar Helmond komen, uit enkele van de 
beste collecties van Nederlandse kunst wereldwijd, is echt 
fantastisch.

MEER DAN EEN TENTOONSTELLING

Mede door Koopstra's onderzoek dat tot een ten-
toonstellingscatalogus heeft geleid, stuitte Museum 
Helmond op een werk van Gassel dat te koop werd 
aangeboden. Het werk ‘Landschap met het Offer van 
Abraham’ is met hulp van de Vereniging van Vrienden 
van Museum Helmond aangekocht en is dus ook na de 
tentoonstelling te zien in Helmond. Naast het werk 
‘Vlucht naar Egypte’ (Bonnefantenmuseum) is Nederland 
nu nog een tweede gesigneerde Lucas Gassel rijker.

De catalogus, uitgegeven door Waanders, is te koop 
in de museumshop in Museum Helmond voor € 27,50. 
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IN DE BAN VAN 
DE 16e EEUWSE 
MEESTER

LANDSCHAP MET HET OFFER VAN ABRAHAM
‘Voordat ik met een schilderij begin, probeer ik zoveel 
mogelijk informatie te verzamelen. Wat is er al bekend 
over de betreffende kunstenaar? Hoe ging hij te werk? 
Vervolgens kijk ik naar de schildertechniek van het 
specifieke werk, wat voor materiaal er is gebruikt en 
hoe het is gesteld met de conditie van het schilderij. 
In het geval van Gassel was er in de boeken relatief 
weinig te vinden. Ik moest mijn informatie dus vooral 
uit het schilderij zelf halen.’ Dat bestuderen gebeurt 
bij SRAL in eerste instantie met het blote oog of met 
een hoofdloep, later komt daar de microscoop bij 
en worden er infraroodbeelden en röntgenopna-
men gemaakt. Hoogstede: ‘Dat alles om niet alleen 
het betreffende schilderij nauwkeuriger te bekijken, 
maar ook hetgeen de schilder voor ogen had beter 
te begrijpen.’ 

BALTISCH EIKEN
De restaurator pakt het paneel van Gassel erbij. 
Voorzichtig licht hij het Japans papier op dat het 
werk beschermt. Er is extra voorzichtigheid geboden 
nu de vernislaag is verwijderd. Het paneel zelf raakt 
Hoogstede dan ook zo min mogelijk aan. ‘Ik leg een 
soort kussen onder het werk zodat ik het schilde-
rij kan verplaatsen zonder het vast te pakken.’ Wat 
is hem opgevallen tijdens zijn werkzaamheden? ‘Van 
alles’, glimlacht hij. ‘Om te beginnen het paneel zelf. 
Het werk is geschilderd op een paneel dat bestaat uit 
slechts één plank. Het gaat waarschijnlijk om Baltisch 
eiken; de trage en zeer recht groeiende bomen pro-
duceren kwalitatief zeer goed hout, dat uitermate 
geschikt is voor de schilderkunst. Het is verleidelijk 
om te denken dat de uitzonderlijke breedte van de 
plank leidend is geweest in Gassels keuze voor dit 
kostbare paneel.’

EEN WERELD ONDER HET LANDSCHAP
Voor een restaurator is een schilderij veel meer dan 
een verhaal dat enkel bestaat uit figuren en een land-
schap. Er zit een wereld onder, letterlijk in dit geval. 
Hoogstede wijst op overschilderingen die origineel 
landschap bedekken en – op sommige plaatsen met 
het blote oog zichtbaar – de ondertekening, de eerste 
schets van de kunstenaar op de witte grondering. Een 
ander belangrijk punt dat hij aanhaalt: de veroudering 
van de olieverf. ‘Een natuurlijk proces dat plaatselijk 
leidde tot transparantere verf en verkleuringen, zoals 
het iets bruiner geworden landschap.’

Het schilderij is in al die eeuwen goed bewaard geble-
ven, vertelt Hoogstede. ‘Het oppervlak van de olie-
verf die Gassel gebruikte is – vooral in het landschap 
– grotendeels intact.’ Dat betekent overigens niet 
dat het schilderij nog in zijn oorspronkelijke staat is.  
Zo is te zien dat de luchtpartij in het verleden te grof is 
schoongemaakt en werd – om schades te camoufleren 
– niet alleen de lucht, maar ook een deel van het on-
beschadigde achtergrondlandschap overgeschilderd. 
 
Vindt hij het niet lastig om bij het restaureren op de 
stoel van de kunstenaar te gaan zitten? ‘Zeker, het is 
een continue zoektocht. Je wilt zoveel mogelijk recht 
doen aan de geschilderde voorstelling. Daarom is het 
zo belangrijk om veel te weten te komen over de kunst-
enaar en zijn materialen en technieken. Zodat je in zijn 
geest kunt handelen.’

Drie maanden lang keek Luuk Hoogstede, 
kunsthistoricus en restaurator bij Stichting 

Restauratie Atelier Limburg (SRAL),  
naar ‘Landschap met het offer van Abraham’,  

het onlangs door Museum Helmond aangekochte 
werk van Lucas Gassel. Hoogstede deed onderzoek 

naar het schilderij én restau reerde het werk.

‘HELMOND 
MAG TROTS 

ZIJN’
 

AVONTUURLIJKE ZOEKTOCHT NAAR  
DE ROOTS VAN GASSEL

Ger Jacobs en Hans van de 
Laarschot deden vijf jaar lang onder

zoek naar de landschapsschilder.  
Met hun bevlogenheid, enthou

siasme en betrokkenheid wisten zij 
een beweging in gang te zetten.

STEVIGE ROOTS
In hun onderzoek richtte oud-kunstdocent en gepro-
moveerd kunsthis toricus Ger Jacobs zich op de werken 
zelf, terwijl oud-archivaris en geschiedkundige Hans 
van de Laarschot de binnen- en buitenlandse archie-
ven in dook om de familiebanden van de Gassels uit 
te pluizen. Zo bleek dat de familie van Lucas stevige 
roots had in de stad. De familie Gassel behoorde tot 
de elite en heeft veel betekend voor de Helmondse 
gemeenschap, onder meer op bestuurlijk vlak.

STAP IN EEN SCHILDERIJ
Ze kijken met veel voldoening terug op de afgelopen 
jaren. ‘Het is een heel leuke en vooral ook leerzame 
zoektocht geweest. We hebben ons wel eens in een 
schilderij van Gassel gewaand, op zo’n paadje waar-
van je niet weet of het doodloopt, of het weer in de 
bewoonde wereld uitkomt óf dat het de afgrond in 
gaat. Het leek af en toe net een jongensboek.’

LUCAS GASSEL VAN HELMOND

Archiefdocumenten tonen de aanwezigheid van de Gassel-familie 
in Helmond aan. Zo blijkt Lucas’ vader ook schilder te zijn geweest. 
Over zijn werk is weinig tot niets bekend. Vermoedelijk is Lucas 
Gassel kort na het begin van de zestiende eeuw van Helmond 
naar Antwerpen vertrokken. Het portret dat Jacob Binck in 1529 
van de kunstenaar maakt, is waarschijnlijk in de Scheldestad ont-
staan. Via Karel van Mander weten we dat Gassel in Brussel heeft 
gewoond, waar hij ook is overleden.
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EEN
OOG VOOR 

DETAIL
Een van de meest karakteristieke schil-

derijen van Lucas Gassel is de Vlucht naar 
Egypte van 1542. Het laat zien hoe Gassel 
verhalen verbeeldt en hoe hij daarbij de 
weidsheid van het landschap gebruikt. 

Op de voorgrond zien we de hoofdpersonen: Jozef, Maria en het 
pasgeboren Christuskind. Elders in het landschap zijn verschil-
lende details afgebeeld die horen bij het verhaal van de vlucht 
van de heilige familie naar Egypte. Ongeveer in het midden van de 
compositie in het dorpje, zien we de kindermoord in Bethlehem. 
Koning Herodes’ bevel om, op zoek naar de pasgeboren nieuwe 
koning der Joden, alle jongetjes onder de twee jaar te vermoorden.  
Het vormde de directe aanleiding voor Jozef en Maria om op de 
vlucht te slaan. In de heuvels en in het korenveld zien we de sol-
daten van Herodes die de achtervolging hebben ingezet. Doordat 
Gassel in zijn compositie voor-, midden en achtergrond met elkaar 
verbindt door middel van slingerende paden vertelt hij zijn verhaal 
en neemt hij tegelijkertijd het oog van de kijker mee op reis door 
het landschap.

De Vlucht naar Egypte is ook een van Gassels beste schilderijen 
omdat het zijn kwaliteiten als uitzonderlijk goed schilder laat zien. 
Gassel, die een voorkeur had voor een karakteristiek warm, op 
oker- en bruintonen gebaseerd kleurenpalet, had veel oog voor 
detail. Hier is dit te zien in de precieze weergave van het voor-
name gebouw links in de verte, maar bijvoorbeeld ook in de planten 
op de voorgrond van het schilderij of de waterbron en het ijs- 
vogeltje in de rechterbenedenhoek. Daar signeerde en dateerde 
de kunstenaar zijn werk (met een monogram dat bestaat uit zijn 
initialen, LG) op een manier waarop het lijkt alsof deze informatie 
in de rotsen gehouwen is, een illusionistisch grapje.

      

—
�      Lucas Gassel, Vlucht naar Egypte, 1542, olieverf op 

paneel, Bonnefantenmuseum Maastricht. Langdurig 
bruikleen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  
Dit kunstvoorwerp is na de Tweede Wereldoorlog uit 
Duitsland gerecupereerd, is onder beheer van de 
Nederlandse Staat en is in afwachting van restitutie aan 
de rechtmatige eigenaren of hun erfgenamen.  
© Fotografie Peter Cox 

—
�      Lucas Gassel, Landschap met het offer 

van Abraham, 1539, olieverf op paneel, 
Museum Helmond, aangekocht met 
steun van de Vereniging van Vrienden. 
Foto: Rik Klein Gotink Fotografie
—

�       Luuk Hoogstede restaureert 
het door Museum Helmond 
aangekochte werk  
‘Landschap met het offer van 
Abraham’, een van Gassels 
vroegst bekende werken.
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Of Lucas Gassel Kasteel Helmond ooit heeft bezocht? 
We weten het niet zeker. Hij heeft het vast en zeker 
zien staan in de tijd dat hij in Helmond woonde, als 
een robuuste verdedigingsburcht uit vroegere tijden. 
Kasteel Helmond is een kasteel zoals kinderen dat 
tekenen: vierkant met ronde torens op de hoeken. 
Al meer dan 700 jaar staat dit stadskasteel midden in 
Helmond. Wandel na een bezoek aan deze grootste 
waterburcht van Nederland door de groene en kleur
rijke (openbare) kasteeltuin. Dat is prettig ontspannen.
Kasteel Helmond is een museumlocatie van Museum 
Helmond, samen met Kunsthal Helmond. In de veer
tiendeeeuwse waterburcht beleef je het bijzon

dere verhaal van vier kasteelfamilies die er in de 
 eeuwen woonden. Op de kasteelzolder ontdek je het  
mysterie over de grote kasteelbrand in 1549. Voor 
kinderen is er van alles te doen, het hele jaar rond en 
in de vakanties: van kasteelgames en speurtochten 
tot rondspeuren door de kasteelkelders in middel
eeuws outfit.

Kijk voor meer informatie over 
openingstijden, prijzen en het 
tentoonstellings en activiteiten
programma op museumhelmond.nl.

Bij Museum Helmond kun je in 
april en mei aan diverse activiteiten 

deelnemen. 

NATIONALE MUSEUMWEEK
In de Nationale Museumweek op 21, 22, 23 en 24 april kun je de 
tentoonstelling over Lucas Gassel ook ’s avonds bezoeken tot 
21.00 uur. Inclusief een mini-rondleiding door de (gast)conser- 
vator en museumdocent. Op vertoon van een geldig entree- 
ticket. Aanmelden is niet nodig.

LUCAS GASSEL KUNSTWERK
Bezoek de tentoonstelling en maak daarna je eigen Lucas Gassel 
kunstwerk in de breedste zin van het woord! Voor alle leeftijden. 
De workshop wordt georganiseerd in samenwerking met Juuds 
Foederer. Informatie en aanmelden: museumhelmond.nl

BEKIJK EN LUISTER 
Ga tijdens je bezoek aan de tentoonstelling op pad met de audio-
tour (volwassenen) en ontdek in een aantal verhalen meer over de  
bijzondere landschappen van Lucas Gassel. Op vertoon van een 
geldig entreeticket plus een toeslag van €2,50. 

BEZOEK DE WERKPLAATS VAN LUCAS 
Leuke tip voor in de meivakantie (18 april tot en met 10 mei, 
dagelijks 13.00-16.00 uur, locatie Kunsthal Helmond): ontdek 
hoe Lucas Gassel werkte in zijn werkplaats. Deelname is gratis,  
op vertoon van een geldig entreebewijs. Aanmelden hoeft niet. 
De adviesleeftijd is kinderen 8 t/m 12 jaar.

GROEPSBEZOEK
Breng met een groep een bezoek aan de tentoonstelling, 
en combineer dit met een lekkere lunch en bijvoorbeeld koffie 
met gebak. Er is veel mogelijk in goed overleg. Zo kun je buiten 
 openingstijden van de tentoonstelling een  rondleiding reser- 
veren, onder begeleiding van een  museumdocent of conservator. 

Voor meer info kijk op lucasgassel.museumhelmond.nl.
Wil je een eigen arrangement samenstellen, mail dan 
naar sales@museumhelmond.nl.

BEKIJK HELMOND 
DOOR DE OGEN VAN 

LUCAS GASSEL
 Met een breed palet aan 

stadsactiviteiten brengt de stad 
Helmond een ode aan de meester 
van het landschap Lucas Gassel.

BELEEF DE STAD VAN LUCAS GASSEL
Ga op ontdekkingsreis door Helmond aan de hand van de 
meester. Het hoorspel ‘Op pad met Lucas Gassel’ leidt de 
weg door de wereld van Gassel en zijn stad Helmond. Wandel 
langs de plekken waar Lucas woonde, ontdek hoe hij als 
jongeling het vak leerde en bekijk waar hij zijn inspiratie 
opdeed. En zie hoe de zestiende-eeuwse meester kunst-
enaars van nu inspireert!

BIJ LUCAS AAN TAFEL EN EEN KIJKJE  
IN ZIJN LEVEN

Bekijk onderweg de archeologische en historische vond-
sten uit de tijd van de meester. Werp een blik op zijn leven 
in de kijkkisten die de sfeer van Gassels schilderijen laten 
zien, in een modern jasje. In de kisten zijn voorwerpen uit 
hun alledaagse omgeving gehaald. Ze staan symbool voor 
de vertelling van een nieuw verhaal. Ontdek dat er meer is 
dan wat je in eerste instantie ziet. Toen én nu.

IN DE HUID VAN LUCAS 
De internationale graffiti-artiesten Soaq One (Helmond), 
Shamisa Debroey (Antwerpen) en Kool Koor (Brussel) maken 
samen, in vijf dagen tijd, een drieluik geïnspireerd door 
schilder ijen van Lucas Gassel die hij in de steden maakte 
waar hij leefde en werkte. 

PROEF HET LANDSCHAP OP JE BORD
Sluit de stadswandeling af met een culinaire wandeling langs 
de beste restaurants van Helmond. Geniet van een landschap 
op je bord bij Restaurant ROKA, De Rozario (1 Michelinster) 
en 33 Good Food.   
 

LANDSCHAP VAN MUZIEK 
De viering van circa 450 jaar Lucas Gassel wordt muzikaal 
omlijst met diverse concerten. Ga op een muzikale reis door 
het landschap van Lucas. 

Bezoek voor meer informatie: www.lucasgassel.nl. 

De belevingsroute start vanaf Museum Helmond 
(locatie Kunsthal Helmond) en Bibliotheek Helmond
Peel en is vrij toegankelijk van 10 maart tot en met  
7 juni, 2020.

DE ODE AAN LUCAS GASSEL

De ode aan Lucas Gassel vertaalt Stichting Goeikes naar een 
bijzonder fotoboek, geïnspireerd op de Helmondse schilder.  
Dit boek is te koop voor € 19,95 bij Museum Helmond, VVV 
Helmond, boekhandel de Ganzenveer en via www.goeikes.nl. 
—

�      Peter Verreussel voor Goeikes -  
Het jaar van Lucas Gassel

VAN WORKSHOP 
TOT RONDLEIDING
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LUCAS GASSEL 
REVISITED

HEDENDAAGSE KUNSTENAARS  
LATEN ZICH INSPIREREN DOOR LUCAS GASSEL

De Cacaofabriek in Helmond presenteert van 17 mei tot en met 5 juli de 
tentoonstelling Lucas Gassel Revisited. De culturele hotspot nodigde 

hedendaagse kunstenaars uit binnen- en buitenland uit om zich te laten inspireren 
door de zestiende-eeuwse landschapsschilder. In totaal worden tijdens de 
tentoonstelling 23 werken getoond van vooraf geselecteerde kunstenaars.  

De tentoonstelling, bestaande uit schilderijen, ruimtelijk werk, fotografie, film  
en installaties, is te bezichtigen in de expositieruimte van de Helmondse 

presentatie-instelling voor film, muziek en beeldende kunst.

DE 
CACAOFABRIEK

De Cacaofabriek is sinds 2014 dé culturele ontmoetings-
plek van Helmond. De oorspronkelijke fabriek produceerde 
aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw 
cacaopoeder en chocoladeproducten. Vandaag de dag 
herbergt het pand een prachtige expositieruimte van 
twee verdiepingen. In de museale ruimtes wordt kunst 
getoond van gerenommeerde hedendaagse kunstenaars 
uit binnen- en buitenland en van veelbelovend jong talent. 
Daarnaast beschikt De Cacaofabriek over een poppo-
dium, drie filmzalen en bevinden er zich dertien crea-
tieve bedrijven in het pand. Van tattooshop, chocolatier 
tot architectenbureau. Bovendien is het mogelijk om 
er van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat in de bras-
serie een hapje, drankje, ontbijt, lunch of een volledig  
diner te nuttigen.

De exposities zijn dagelijks tus-
sen 13.00 en 17.00 uur (gratis) te 
bezichtigen. 

Voor meer informatie ga naar: 
cacaofabriek.nl/expo 
facebook.com/cacaofabriek

De Cacaofabriek ligt op loopafstand  
van Station Helmond. Met de auto?  
Er is parkeerplek voor de deur. 

—
�      Stefan Peters. 

Untitled (chronicles) 60x60 
Kunstcollectie Ministerie 
van Binnenlandse zaken en 
Koninkrijksrelaties

AANVULLING

‘Lucas Gassel Revisited’ is een prachtige 
aanvulling op de expositie in Museum 

Helmond en de andere activiteiten die dit jaar 
in Helmond plaatsvinden. De Cacaofabriek 
bevindt zich op loopafstand, waardoor een 

combinatiebezoek een niet te missen kans is.’ 
Jochem Otten, 

directeur Cacaofabriek

KUNSTENAARS UIT BINNEN- EN BUITENLAND
Julienne Tullemans is programmeur van de exposities in  
De Cacaofabriek en mede-initiatiefnemer van de tentoon-
stelling Lucas Gassel Revisited. Ze legt uit hoe deze tot stand 
is gekomen: ‘De opdracht aan kunstenaars was vrij helder: 
laat je inspireren door één van de schilderijen van Lucas 
Gassel en maak er een hedendaagse vertaling van.’ Meer 
dan honderd kunstenaars uit binnen- en buitenland zonden 
hun documentatie in.

Uit de inzendingen selecteerde de artistieke commissie, 
bestaande uit gerenommeerde vakmensen, in totaal 23 kunste- 
naars. Tullemans: ‘Het werk van de geselecteerde kunstenaars 
is beoordeeld op kwaliteit, authenticiteit, stijl, techniek, crea-
tiviteit en uiteraard op de link met thema’s en werk van Lucas 
Gassel.’ De commissie heeft bij de selectie met speciale aan-
dacht naar de Helmondse inzendingen gekeken. Tullemans: ‘Als 
cultureel centrum met een regionale betekenis vinden we het 
belangrijk om lokaal talent een podium te bieden. Bovendien 
is het interessant om kunstenaars van dezelfde bodem, maar 
met een tijdsverschil van 450 jaar, met elkaar te verbinden.’ 
De commissie is enthousiast over de inzendingen. En dan niet 
alleen over de kwaliteit, maar zeker ook over de diversiteit. 
Tullemans: ‘Het landschap is een fantastische inspiratiebron 

voor kunstenaars, ook nu nog. Dat laat deze tentoonstelling 
zien. Ik zou dan ook iedereen willen uitnodigen om een bezoek 
te brengen aan Lucas Gassel Revisited.’

GESELECTEERDE KUNSTENAARS
Jacqueline Kooter, Reggie Voigtländer, Peter Vermeulen / Paul 
de Maat, Kristina Delmeire, Stefan Peters, Vincent van Oijen, 
Ine van de Ven, Jeanine Vloemans, Rien Claessen, Bo de Jong, 
Har van der Put, Francis Bekaert, Michiel van Bakel, Henrique 
van Putten, Casper ter Heerdt, Onno Lolkema, Marijke Breuers, 
Mariette van Erp, Barbara Witteveen, Anne Vincent Dijkstra, 
Barbara de vries, Marie Louise Elshout en Marlon Tielemans.



Sluit een bezoek aan de Lucas Gassel tentoon-
stelling in stijl af met een culinaire wandeling langs 
drie toprestaurants van Helmond. Proef het land-
schap van Lucas Gassel op je bord en geniet van 
drie gangen op drie verschillende locaties, waar-
onder sterrenrestaurant De Rozario.

      HET ARRANGEMENT BESTAAT UIT

�    1 x entreé voor de tentoonstelling ‘Lucas Gassel  
van Helmond, Meester van het Landschap’ in 
Museum Helmond.

�    1 x overnachting in viersterren hotel Golden Tulip  
West-Ende inclusief ontbijt. 

�    Lucas Gassel walking dinner, bestaande uit:
    Lucas Gassel stadswandeling 
    Amuse en voorgerecht bij restaurant Roka 
    Hoofdgerecht bij sterrenrestaurant De Rozario
    Nagerecht bij restaurant 33 Good Food

CULINAIR STERREN  
ARRANGEMENT

ONTDEK HELMOND
 — STAD MET EEN 

DIVERS LANDSCHAP 
Meesterschilder Lucas Gassel is getogen in Helmond. Als zoon van een schilder 

groeit hij hier op met penseel en palet. De stad Helmond is minstens net zo 
divers als de landschappen van Gassel. Ontdek Helmond en volg de kunstroute 

of een van de andere routes door de stad. De routes zijn verkrijgbaar bij de VVV.

VAN TEXTIELSTAD NAAR BRAINPORT  
SMART DISTRICT

Industriestad Helmond met zijn rijke textielver-
leden heeft zich ontwikkeld tot een stad die een 
belangrijke plaats inneemt in de Brainport regio. 
Het industriële verleden is nog altijd zichtbaar, 
vooral langs ‘De Knaal’ die dwars door het cen-
trum stroomt. Maar Helmond kijkt ook naar de 
toekomst. We bouwen de slimste toekomst-
bestendige wijk; Brainport Smart District en 
Lightyear ontwikkelt de eerste gezinsauto op 
zonne-energie.

KUNST, CULTUUR EN ARCHITECTUUR
De Kunstroute neemt je mee langs beelden en 
kunstwerken in het centrum. Uiteraard voert de 
route ook langs de bekende Kubuswoningen. 

Deze bijzondere woningen ontwierp Piet Blom 
in 1974. Wist je dat de eerste  kubuswoningen 
gebouwd werden in Helmond? Pas later volgde 
Rotterdam. Het vernieuwde theater Het 
Speelhuis laat zien dat oude en nieuwe archi-
tectuur mooi samen gaan. Het interieur valt 
op door muurschilderingen van Charles Eyck  
en Daan Wildschut.

“Deze mural is een 
enorme kijkplaat 

waarbij het glooiende 
landschap een print 

vormt” 

INSPIRATIEBRON VOOR STREETART
Wandel door het centrum van Helmond en ontdek de muur-
schildering van ZenkOne. Graffiti artist Robin Nas liet zich 
inspireren door Lucas Gassel. Deze mural is een enorme 
kijkplaat waarbij het glooiende landschap een print vormt 
van een jurk van een moderne vrouw. Verschillende ken-
merkende figuren van de schilderijen van Lucas Gassel 
zijn verwerkt in deze opvallende muurschildering die ook 
verwijst naar het textielverleden van de stad.

—
�     Vincent Knoops, Mural, 
�     ZenkOne, Mural Detail 

VOOR SLECHTS

€119,95  P/P

Bezoek voor meer informatie, voorwaarden 
en het boeken van het arrangement: 
walkingdinner.com/lucasgassel

DIT ARRANGEMENT WORDT MEDE MOGELIJK 
GEMAAKT DOOR: HELMOND MARKETING.

Geniet je van een culinair 
arrangement op sterren niveau.


