Lucas Gassel, Bergachtig rivierlandschap (detail), 1560
© bpk/Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin/Dietmar Katz, Berlijn

LUCAS
Bekijk
het landschap
door de ogen
van de zestiende–
eeuwse meester

Lucas Gassel van Helmond

Adres
Kunsthal Helmond
F.J. van Thielpark 7
5707 BX Helmond

Meester van het landschap

Openingstijden en bezoek
Museum Helmond is in de periode 10 maart t/m 7 juni dagelijks
open van 10.00-17.00 uur, ook op feestdagen. Op maandag
is het museum gesloten. Deze tentoonstelling is te zien in
Kunsthal Helmond, een locatie van Museum Helmond.

10 MAART

De schilderijen, tekeningen en prenten van Lucas Gassel
komen naar Helmond!

Kaartverkoop
Voor de expositie geldt een toeslag van €2,50. Tickets
zijn online verkrijgbaar via lucasgassel.museumhelmond.nl.
Reserveer op tijd, voorafgaand aan je bezoek. Voor groepsbezoeken en arrangementen neem contact op met
sales@museumhelmond.nl.

Van 10 maart tot en met 7 juni 2020 is de eerste overzichtstentoonstelling van deze zestiende–eeuwse meester van
het landschap te zien in Museum Helmond.
Bruiklenen uit de hele wereld komen er samen: van België
tot Spanje en van Mexico tot de Verenigde Staten.

Met dank aan:

Ruimte voor het landschap
In de zestiende eeuw is Lucas Gassel (ca 1488-1568/69)
een bekend en succesvol schilder en tekenaar. Kenmerkend
voor zijn werk is een Bijbels verhaal in de voorgrond terwijl
in de verte zich een weids en bergachtig landschap uitstrekt.
Door de tijd heen nemen zijn landschappen steeds meer
ruimte in. Lucas bevolkt ze met boerderijen, dorpjes, kastelen
en paleistuinen, rivieren met scheepvaart, mensen en dieren.

ONTWERP: HEYHEYDEHAAS DRUK: DRUKKERIJ CLAESSENS

lucasgassel.museumhelmond.nl

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

Activiteiten
Tijdens de tentoonstellingsperiode kun je deelnemen
aan verschillende activiteiten bij Museum Helmond
en in de stad.
Mis niets en bezoek voor meer informatie en tickets

7 JUNI 2020

Ontrafel de geschiedenis
Over zijn leven is tot op heden weinig bekend. Zijn vader is
schilder in Helmond en waarschijnlijk vertrekt Lucas kort na
het begin van de zestiende eeuw naar Antwerpen — toen een
belangrijke kunststad in het zuiden van het Hertogdom Brabant
waar Helmond ook deel van uitmaakte. Later woont Lucas in
Brussel waar hij overlijdt. Na zijn overlijden wordt hij, als een
belangrijke schilder van zijn tijd, vermeld in vooraanstaande
kunsthistorische bronnen.
Kom ook en geniet van het landschap door de ogen
van deze meester. Een unieke kans om zijn bijzondere
werken samen te zien, voor de eerste keer ooit!
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