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Helmond

   Jacob Binck  
Portret van Lucas Gassel (detail), 1529 
Papier, 172 x 130 mm 
 

The British Museum, LONDEN
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   Lucas Gassel, toegeschreven aan 
Landschap met Christus en de vrouw van Kanaän (detail),  
gesigneerd en gedateerd 1550 
Paneel, 40 x 64 cm 
 

Narodní Galerie, PRAAG
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Met oprechte trots bieden wij u hierbij ons bidbook 
aan met daarin een doorkijk naar de bijzondere 
tentoonstelling over het leven en werk van Lucas 
Gassel. Een ambitieus project waarmee wij een 
belangrijke kunstenaar de aandacht geven die hij 
verdient. Museum Helmond stelt zich het doel om 
in 2020 voor het eerst zoveel mogelijk van zijn 
oeuvre bijeen te brengen middels nationale en met 
name internationale bruiklenen. Kunsthistorisch 
onderzoek en een uitgebreid rand programma 
dragen bij aan een mooi eindresultaat dat een breed 
publiek aanspreekt. In nauwe samen werking met 
de Stichting Lucas Gassel werken we tevens aan het 
Lucas Gassel Jaar. Met het totaalconcept streven  
wij naar een optimale culturele impact. 

Dit bidbook is een belangrijke stap richting de 
realisatie van deze unieke tentoonstelling. 

Wij hopen dat u na het lezen ervan ook enthousiast 
bent en een welkome bijdrage wilt leveren aan het 
verwezenlijken van onze ambities voor de Lucas 
Gassel tentoonstelling. 

Namens College van Burgemeester en Wethouders  
Gemeente Helmond

Marianne Splint 

directeur  
Museum Helmond

Met  
oprechte  
trots
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Landschap met de heilige Hieronymus  
Paneel, 25 x 25 cm 
 

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, ANTWERPEN
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Museum Helmond is bijna 40 jaar jong. Ooit begonnen 
in het middeleeuwse Kasteel Helmond is het sinds het 
begin van deze eeuw ook gevestigd in de Kunsthal. 
Deze door de Italiaanse architect Adolfo Natali ont-
worpen nieuwbouw opende zijn deuren in 2001. 
Kasteel en Kunsthal zijn in het Helmondse centrum 
gelegen, aan weerszijde van de Zuid-Willemsvaart,  
het 19e eeuwse kanaal dat de stad doorsnijdt.

Het Kasteel, de grootste waterburcht van Nederland 
waarvan de bouw rond 1325 begon, toont vooral de 
bouwgeschiedenis en het leven van de bewoners en 
gebruikers. Dat zijn achtereenvolgens de adellijke Heren 
van Helmond, de familie Wesselman, de gemeente 
Helmond en uiteindelijk Museum Helmond. De presen-
tatie onder de keldergewelven geeft bezoekers een 
beleving van het middeleeuwse kasteelleven. Vooral 
gericht op kinderen zal de presentatie ook volwassenen  
aanspreken. Op de verdieping wordt ingegaan op 700 
jaar bewoners- en gebruikersgeschiedenis van het 
kasteel aan de hand van een bijzondere inrichting vol 
kunstwerken en historische voorwerpen. Ook zijn er 
enkele zalen waar tijdelijke tentoonstellingen opvallende 
aspecten van de geschiedenis van het kasteel of de 
regio belichten.

Is de Stadhistorische collectie van het museum  
vooral in het kasteel te zien, de Kunsthal is de thuis-
haven van de kunstcollecties Mens en Werk en  
Moderne/Hedendaagse kunst. Ook zijn op deze locatie  
twee expositiezalen: de Caratzaal van 630 m² en de 
Roef-Meelkerzaal van 250 m². In laatstgenoemde 
zaal zijn exposities te zien van werken uit de twee 
collecties. De grote zaal biedt ruimte aan tijdelijke 
kunstexposities waarvan het onderwerp altijd een 
relatie heeft met een van de drie museumcollecties.  
In de Kunsthal zijn ook twee grote depots en een 
werkplaats gevestigd. 
In het Kasteel is een sfeervol kasteelcafé ingericht 
voor de bezoekers. Zij kunnen ook in de Kunsthal 
iets drinken. In beide gebouwen is een museumshop 
met producten die aansluiten bij de thema’s van de 
museumcollecties, de gebouwen en de tijdelijke 
tentoonstellingen.

Museum Helmond kent een jarenlange traditie in het 
organiseren van educatieve programma’s en activi-
teiten. Het publieksbereik is bovenregionaal en trekt 
bezoekers uit het gehele land en de aangrenzende 
gebieden in België en Duitsland.

Museum Helmond is een iconisch kunst- en erfgoedmuseum 
in het hart van stad. Het bezit en beheert een collectie 
regionaal erfgoed en beeldende kunst met een  
(inter-)nationaal profiel. De collectie en tentoonstellingen 
zijn te zien op twee locaties, een middel eeuwse 
waterburcht en een moderne kunsthal. We presenteren 
erfgoed op dynamische wijze en kunst in topklasse 
tentoonstellingen.

Museum Helmond

   Lucas Gassel  
Landschap met de heilige Hieronymus (detail)  
Paneel, 62,5 x 74,9 cm 
 

Museo Soumaya, MEXICO CITY
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DIT 
GAAN 

WE 
DOENCOLLECTIE  

MENS EN WERK
 
Het industriële verleden van 
Helmond ligt aan de basis van de 
collectie internationale beeldende 
kunst rondom het thema Mens 
en Werk. Deze kunst wordt 
gekenmerkt door indringende 
beelden van werkloosheid, sociale 
strijd, vermaak van de arbeider, 
werkomstandigheden, politieke 
spotprenten en het stadsbeeld  
of landschap.

COLLECTIE  
MODERN / HEDENDAAGS

De collectie Moderne/Hedendaagse 
kunst omvat internationale 
beeldende kunst geïnspireerd door 
de populaire beeldcultuur van 
media, strip, televisie, film, mode, 
reclame, games of straatcultuur en 
door de alledaagse, postindustriële 
(stedelijke) leefomgeving. Naast 
schilderijen, sculpturen en instal-
laties kent de verzameling ook 
fotowerken van vooraanstaande 
kunstenaars. De nadruk ligt op de  
jaren 60 van de 20e eeuw tot heden.

COLLECTIE  

STADSHISTORIE

De Stadshistorische collectie 
bestaat uit de meest uiteenlopende 
(kunst-)voorwerpen die een relatie 
hebben met de geschiedenis van 
de stad Helmond en het Kasteel 
Helmond. Ook werk gemaakt door 
Helmondse kunstenaars behoort  
tot deze collectie.

DRIE COLLECTIES  
TWEE LOCATIES
ÉÉN MUSEUM 

   Lucas Gassel  
Landschap met de vlucht op de weg naar Egypte (detail), 
gesigneerd en gedateerd 1540  
Paneel, 66,6 x 94,7 cm 
 

Alte Pinakothek, MÜNCHEN
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   Lucas Gassel  
Landschap met de vlucht op de weg naar Egypte, 
gesigneerd en gedateerd 1540  
Paneel, 66,6 x 94,7 cm 
 

Alte Pinakothek, MÜNCHEN

© BPK / BAYERISCHE STAATSGEMÄLDESAMMLUNGEN
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ALLEREERSTE EXPOSITIE

Museum Helmond presenteert voorjaar 2020 de aller-
eerste tentoonstelling ooit over de kunst van Lucas 
Gassel (ca. 1480/1500 Helmond - Brussel  1568/69). 
De expositie vormt het hoogtepunt van het Lucas 
Gasseljaar dat naar aanleiding van zijn 450e sterfjaar 
georganiseerd wordt door de Stichting Lucas Gassel. 
Museum Helmond wil niet alleen alle stadsgenoten 
met hun vermaarde plaatsgenoot kennis laten maken 
maar ook cultuur- en kunstliefhebbers uit de regio, 
Nederland en van over de grens naar Helmond trekken. 
En zijn oeuvre wordt voor de eerste keer goed onder-
zocht. Niet eerder is het mogelijk geweest om deze 
tentoonstelling te realiseren, onder meer door de hoge 
kosten van zo’n project. 

De expositie Lucas Gassel van Helmond – meester van 
het landschap is van 10 maart tot 7 juni 2020 te zien in 
de Caratzaal van de Kunsthal.

WAAR MENIG STAD TROTS IS OP DE 
KUNSTENAARS DIE ER GEBOREN ZIJN, 
GEWOOND OF GEWERKT HEBBEN, KENT DE 
HELMONDER GASSEL SPORADISCH. DE EERSTE 
OVERZICHTS   TENTOONSTELLING VAN ZIJN WERK 
OOIT, IN ZIJN GEBOORTE PLAATS HELMOND, 
BRENGT HIERIN VERANDERING.

EEN GEBOREN HELMONDER

Archiefdocumenten tonen de aanwezigheid van de 
Gassel-familie in Helmond aan. Zo blijkt Lucas’ vader 
ook schilder te zijn maar over zijn werk is helaas 
niets meer bekend. Waar menig stad trots is op de 
kunstenaars die er geboren zijn, gewoond of gewerkt 
hebben, kent de Helmonder Gassel sporadisch. De 
eerste overzichtstentoonstelling van zijn werk ooit, in 
zijn geboorteplaats Helmond, brengt hierin verande-
ring. Maar vooral zal Lucas Gassel door deze expositie 
in binnen- en buitenland meer bekendheid krijgen en 
komt zijn betekenis voor de kunst van de 16e eeuw  
vast te staan.

GEWAARDEERD IN ZIJN TIJD

In de 16e eeuw is Lucas Gassel een bekend en succesvol 
schilder. Niet lang na zijn dood wordt hij als specialist  
in het schilderen van landschappen vermeld in 
verschillende prominente en gezaghebbende kunsthis-
torische bronnen, waaronder Het Schilderboeck (1604) 
van Karel van Mander. Daarmee behoort Gassel tot 
een select groepje van slechts een handvol 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 daar-
van de bekendste. Vermoedelijk is Gassel kort na het 

Lucas Gassel van 
Helmond  
10 MAART  7 JUNI 2020
MUSEUM HELMOND / KUNSTHAL

Meester van  
het landschap

begin van de 16e eeuw van Helmond naar Antwerpen 
vertrokken. Het portret dat Jacob Binck in 1529 van de 
kunstenaar maakt, is waarschijnlijk in de Scheldestad 
ontstaan. Via Van Mander weten we dat Gassel in 
Brussel heeft gewoond, waar hij ook is overleden.

DE KUNST VAN GASSEL

Een kleine groep door Gassel gesigneerde werken is 
bewaard gebleven. Deze zijn nu verspreid over ver-
maarde musea en privécollecties over de hele wereld 
en duiken af en toe op in de kunsthandel. Het oeuvre 
bestaat voornamelijk uit paneelschilderijen. Er zijn 
slechts een paar tekeningen van hem bekend en een 
aantal prenten zijn naar zijn ontwerp uitgevoerd en 
uitgegeven. Het bijzondere aan zijn werk 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 en meer zeld-
zaam een verhaal uit de klassieke mythologie 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 tijdgenoten en navolgers. Door 
onderzoek krijgen we nieuwe kennis over het oeuvre 
van Gassel en wat door medewerkers, tijdgenoten en 
navolgers is gemaakt. 

HET BELANG VAN GASSEL

Lucas Gassel heeft een heel eigen bijdrage geleverd 
aan de ontwikkeling van de landschapsschilderkunst 
in de Nederlanden. In tegenstelling tot Herri met de 
Bles en Joachim Patinir heeft hij nog steeds geen 
eigen expositie gehad waardoor hij nooit zoals zij in 
het centrum van de aandacht kon staan. Daarin brengt 
Museum Helmond verandering! Vanaf 2020 is Gassel 
niet langer een kunstenaar die buiten een kleine kring 
van specialisten een weinig bekende naam is. Hij zal 
vanaf dan bij velen bekend zijn als een kunstenaar die 
werkt op een scharnierpunt in de Zuid-Nederlandse 
kunst en de ontwikkeling van de landschapsschilder-
kunst mee bepaald heeft. 
Zijn naam wordt toegevoegd aan de rij van bekende 
Brabantse tijdgenoten zoals (de iets oudere) 
Hieronymus Bosch (ca. 1450- 1516) en (de iets jongere) 
Pieter Brueghel de Oude (ca. 1525-1569). Beide zijn 
net als Gassel afkomstig uit het noordelijke deel van 
het hertogdom Brabant.
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In 2020 wordt zijn 
naam toegevoegd aan 
de rij van bekende  
Brabantse tijdgenoten 
zoals Hieronymus 
Bosch en Pieter 
Brueghel de Oude.

   Lucas Gassel  
De vlucht naar Egypte, 
gesigneerd en gedateerd 1542  
Paneel, 71 x 91 cm 
 

Bonnefantenmuseum, MAASTRICHT — langdurig bruikleen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

© FOTOGRAFIE PETER COX
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Onze
ambities
EEN VERRASSENDE EXPOSITIE

We laten het grote publiek kennis maken met het leven 
en werk van Lucas Gassel door een selectie van zijn 
beste werken te presenteren. Daarvoor worden ten-
minste 25 kunstwerken — zoveel mogelijk gesigneerde 
schilderijen en al zijn tekeningen en grafiek — vanuit 
de hele wereld naar Helmond gehaald. Deze bevinden 
zich bijna allemaal in het buitenland (Europa, de VS 
en Mexico) in gerenommeerde musea als het Weense 
Kunsthistorisches Museum, de Narodní Galerie te 
Praag en The Metropolitan Museum of Art te New York. 
Slechts één gesigneerd en gedateerd schilderij van 
Gassel bevindt zich in een Nederlands museum. Ook 
worden bruiklenen gevraagd aan particulieren en de 
kunsthandel.
Werken van tijdgenoten verduidelijken de context 
waarbinnen Lucas Gassel als kunstenaar actief is 
geweest in de Zuidelijke Nederlanden van de 16e eeuw. 
Zo wordt zijn unieke bijdrage aan de ontwikkeling van 
de landschapsschilderkunst zichtbaar. 
We werpen meer licht op de historie van de stad 
Helmond aan het eind van de 15e en het begin van de 
16e eeuw. Een stad die dan samen met Antwerpen  
en Brussel behoort tot het hertogdom Brabant.

VERNIEUWEND ONDERZOEK 

Zonder kennis over het oeuvre van Gassel kan de 
expositie niet gemaakt worden. De tentoonstelling 
biedt een unieke kans om de bestaande kennis over 
het leven en werk van Lucas Gassel te evalueren. Maar 
vooral ook om tot nieuwe inzichten te komen. Daarom 
wordt uitgebreid kunsthistorisch onderzoek gedaan 
door een gastconservator met specialistische kennis 
over het onderwerp. Archiefgegevens en  
bestudering van gesigneerde werken zullen het 
uitgangspunt vormen voor nadere analyse van het 
oeuvre. Voor zover mogelijk wordt ook natuurweten-
schappelijk onderzoek gedaan. Zijn werkwijze en 
schildertechniek worden onder de loep genomen. 
Ook de rol van de werkplaats en de samenwerking 
tussen specialisten bij de weergave van figuren en het 

landschap op één en hetzelfde schilderij. De icono-
grafie en betekenis van Gassels werken in relatie tot 
de afzetmarkt en de interesses van de opdrachtgevers 
en kopers van zijn schilderijen worden bekeken. En 
is het mogelijk om meer te achterhalen over Lucas’ 
(Helmondse) opleiding en zijn contacten met geleerden 
en humanisten?

MEER BEZOEKERS

Met de Lucas Gassel tentoonstelling beogen wij een 
substantiële stijging van het aantal bezoekers. Niet 
alleen door de expositie maar ook door het aanbieden 
van spraakmakende activiteiten en een bijzonder edu-
catieprogramma. Een uitgebalanceerd en omvangrijk 
marketing- en PR-programma ondersteunt dit streven. 

Ter gelegenheid van zijn 450ste sterfjaar organiseert de 
Helmondse Stichting Lucas Gassel het Lucas Gasseljaar. 
In 2019/2020 realiseren zij talloze activiteiten met als 
hoogtepunt de Lucas Gassel Experience (zie voor meer 
informatie over Stichting en Experience pagina 28).

De combinatie van een unieke overzichtstentoon stelling 
en een meer laagdrempelige Experience om in de voet-
sporen te treden van een schilder in zijn stad, bleek een 
gedroomde combinatie in het Jheronimus Bosch jaar. 
Bosch storytelling diende duidelijk als verleider voor een 
breed publiek. Deze formule willen we ook in Helmond 
ontwikkelen. Gericht op een breed bezoekerspubliek: 
van jong tot oud, van regionaal tot internationaal. Voor 
de marktbewerking zal de samenwerking worden aan-
gegaan met VisitBrabant en het NBTC.

Tezamen met de Lucas Gassel Experience in al haar 
facetten zal Museum Helmond tijdens het Lucas Gassel 
jaar nieuwe doelgroepen aanboren en extra bezoekers 
naar de stad trekken.  

EEN SCHITTERENDE CATALOGUS

Expositie en onderzoek worden verduurzaamd in een 
fraaie catalogus. Deze wordt aantrekkelijk voor bezoe-
kers en is als eerste monografische publicatie zeer  
interessant voor vakspecialisten.

MUSEUM OP DE KAART

Museum Helmond zet niet alleen Lucas Gassel op de 
kaart maar ook zichzelf en de stad. Helmond is een 
dankbare voedingsbodem voor groei. En het museum 
zet een grote stap in het verwezenlijken van de wens 
om meer bekendheid te krijgen als een plek waar op 
bijzondere wijze interessante kunst en erfgoed worden 
getoond en beleefd. St
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   Lucas Gassel  
De kopermijn (detail), 
gesigneerd en gedateerd 1544  
Paneel, 56,5 x 106,5 cm 
 

Koninklijke Musea voor de Schone Kunsten van België, BRUSSEL

© KMSKB, BRUSSEL / FOTO: J. GELEYNS – ART PHOTOGRAPHY
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Van Mexico tot 
Oekraïne naar
Helmond

� MÜNCHEN
 Alte Pinakothek 
Landschap met de vlucht op de 
weg naar Egypte, gesigneerd  
en gedateerd 1540
Paneel, 66,6 x 94,7 cm

� PRAAG
  Narodní Galerie — bruikleen 

verzameling Václav Butta
Landschap met Christus en de 
vrouw van Kanaän, gesigneerd  
en gedateerd 1550 
Paneel, 40 x 64 cm

� STRAATSBURG
  Musée des Beaux-Arts  

— bruikleen Kunsthistorisches 
Museum, Wenen 

Mercurius en Argos 
Paneel, 97 x 123,5 cm

� MAASTRICHT 
  Bonnefantenmuseum  

— langdurig bruikleen Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed

De Vlucht naar Egypte,  
gesigneerd en gedateerd 1542
Paneel, 71 x 91 cm

�  BRUSSEL 
Koninklijke Musea voor  
Schone Kunsten van België

De kopermijn, gesigneerd  
en gedateerd 1544
Paneel, 56,5 x 106,5 cm

�  ANTWERPEN 
Koninklijk Museum voor  
Schone Kunsten

De vlucht naar Egypte
Paneel, 83 x 96,4 cm

�  ANTWERPEN 
Koninklijk Museum voor  
Schone Kunsten

Landschap met de heilige 
Hieronymus 
Paneel, 25 x 25 cm

�  LONDEN 
The British Museum

Jacob Binck 
Portret van Lucas Gassel, 1529
Papier, 172 x 130 mm
 
Geen werk van Gassel maar een 
portret van hem door Jacob Binck. 
Het is het vroegst bekende portret 
én het is tijdens zijn leven gemaakt.

�  PARIJS 
Département des Arts  
graphiques, Musée du Louvre

Zuid-Nederlandse school
Panoramisch uitzicht op een  
Renaissancepaleis met David  
en Bathsheba
Papier, 236 x 350 mm

�  NEW YORK 
 The Metropolitan  
Museum of Art

Landschap met bergachtig  
landschap met Christus en  
de Kanaätische vrouw
Papier, 268 x 383 mm

�  HARTFORD, CT (VS) 
 Wadsworth Athenaeum

Panoramisch uitzicht op een 
Renaissancepaleis met David  
en Bathsheba
Paneel, 45,1 x 68,6 cm

� MEXICO CITY 
  Museo Soumaya
Landschap met de heilige 
Hieronymus
Paneel, 62,5 x 74,9 cm

�  BOCHUM 
Museum Unter Tage

Landschap met Christus die een 
blinde man geneest, gesigneerd 
en gedateerd 1540
Paneel, 48,5 x 70,2 cm

�  HELMOND
 Museum Helmond
Pyramus en Thisbe
Paneel, 48 x 70 cm

�  ’S-HERTOGENBOSCH 
Noordbrabants Museum

Johannes en Lucas Doetecum 
naar Lucas Gassel 
Vijf landschappen met bijbelse 
voorstellingen en heiligen
Uitgegeven door Hieronymus 
Cock, Antwerpen, ca. 1562
Gravure en ets

�  BERLIJN 
Kupferstichkabinett,  
Staatliche Museen zu Berlin

Landschap met Abraham en  
de engelen, gesigneerd en  
gedateerd 1568 
Papier, 154 x 201 mm

�  BERLIJN 
Kupferstichkabinett,  
Staatliche Museen zu Berlin

Landschap met een palmboom, 
gesigneerd en gedateerd 1560
Papier, 226 x 364 mm

� LVIV  
 Lviv Art Gallery
 Landschap met de heilige Hieronymus,  
gesigneerd en gedateerd 1539
Paneel, 51 x 46 cm

� WENEN  
 Kunsthistorisches Museum
 Landschap met Judah en Tamar,  
gesigneerd en gedateerd 1548 
Paneel, 79 x 114 cm
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PLAN 
VAN 

AANPAK
Het landschap als zelfstandig genre ontwikkelt zich in 
de 16e eeuw. Ook vóór die tijd wordt het landschap 
weergegeven maar het dient dan als achtergrond van  
of commentaar op het onderwerp van het kunstwerk.  
Lucas Gassel behoort – als enige afkomstig van natio-
nale bodem (Helmond) - tot de groep Zuid-Nederlandse 
schilders die als de grondleggers worden gezien van  
de landschapsschilderkunst die uiteindelijk tot grote 
bloei komt in het 17e eeuwse Nederland. 

In 2021 staat het landschap centraal in het nationale 
themajaar Ode aan het Nederlandse landschap van 
het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen 
(NBTC). Brabant bijt het spits af met een prelude in 

Een podium voor 
Lucas Gassel
en een ode aan het  
Nederlandse landschap

2020. Met een hoofdrol voor Brabantse meesters: 
landschapschilder Gassel krijgt alle aandacht en 
Vincent van Gogh zal als internationale gids het net-
werk van groene parels in en om Brabant verbinden. 
Met dit Van Gogh Nationaal Park staat een nieuw 
landschappelijk en cultureel icoon op de Europese Van 
Gogh-kaart. Dit wordt gecombineerd met de Land
schapstriënnale 2020.

Een ode aan de Brabantse landschapschilder van het 
eerste uur – Lucas Gassel – vormt dus een belangrijke 
pijler van de Brabantse kick off van het (inter)nationale 
themajaar Ode aan het Nederlandse landschap.

Een 16e eeuwse meesterschilder krijgt in 2019/2020 
eindelijk het podium dat hij te lange leste verdient.  
Ter gelegenheid van zijn 450ste sterfjaar organiseert de 
Stichting Lucas Gassel het Lucas Gassel Jaar en Museum 
Helmond presenteert voorjaar 2020 de eerste mono-
grafische tentoonstelling gewijd aan Lucas Gassel.
Een Brabantse opmaat voor het landelijke themajaar  
Ode aan het Nederlandse landschap.

   Lucas Gassel  
Landschap met Christus die een blinde man geneest (detail),  
gesigneerd en gedateerd 1540  
Paneel, 48,5 x 70,2 cm 
 

Museum Unter Tage, BOCHUM
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   Lucas Gassel  
Landschap met Christus die een blinde man geneest,  
gesigneerd en gedateerd 1540  
Paneel, 48,5 x 70,2 cm 
 

Museum Unter Tage, BOCHUM
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MUSEUMTEAM

Drs. Marianne Splint  
directeur Museum Helmond,  
opdrachtgever

Drs. Annemieke Hogervorst  
projectleider

Dr. Anna Koopstra
gastconservator, gespecialiseerd 
in 15e en 16e eeuwse Nederlandse 
schilderkunst

Drs. Jessica Hagenaars 
museummarketeer

Mariëlle van de Kerkhof 
projectcoördinator fondsenwerving

Rosie Lelivelt 
medewerker activiteiten

Annette Wilde
educator

Overige betrokkenen zoals  
externe inhuur en andere 
professionals

Drs. Peter van den Brink
directeur  
Suermondt-Ludwig-Museum  
Aken, Duitsland

Dr. Edwin Buijsen
hoofd collectie  
Mauritshuis  
Den Haag

Drs. Lars Hendrikman
conservator Oude Kunst  
Bonnefantenmuseum  
Maastricht

Drs. Luuk Hoogstede
restaurator schilderijen  
Stichting Restauratie Atelier 
Limburg (SRAL)  
Maastricht

Dr. Bram de Klerck
universitair docent 
Kunstgeschiedenis van de 
renaissance en barok  
Radboud Universiteit  
Nijmegen

Dr. Christi Klinkert
conservator Oude Kunst  
Stedelijk Museum Alkmaar
Alkmaar

Dr. Charles de Mooij
directeur  
Noordbrabants Museum  
’s-Hertogenbosch 

Cynthia Osiecki MA
conservator Oude Kunst 
Nasjonalmuseet  
Oslo, Noorwegen

Prof. dr. Manfred Sellink
directeur en hoofdconservator  
Koninklijk Museum voor  
Schone Kunsten  
Antwerpen, België

Drs. Jochen Suy
kunsthistoricus 
M-Museum  
Leuven, België

Dr. Matthias Ubl
conservator Vroeg  
Nederlandse Schilderkunst  
Rijksmuseum  
Amsterdam

AMBASSADEURS

Specialisten op het gebied van de 16e eeuwse schilderkunst in de 
Nederlanden, verbonden aan musea en universiteiten in binnen- en 
buitenland zijn door Museum Helmond gevraagd om de taak van 
ambassadeur voor deze tentoonstelling op zich te nemen. Naast het 
‘openen van deuren’ voor het verkrijgen van bruiklenen zijn zij bereid  
om hun specifieke kennis en ervaring te delen.  
 

DIT WETENSCHAPPELIJK COMITÉ BESTAAT UIT

Aangenaam
kennis te maken

Communicatie 
strategie
STRATEGIE

Om Lucas Gassel in de schijnwerpers te zetten wordt 
een specifiek marketing- en communicatieplan uit-
gedacht dat wordt gekoppeld aan het Lucas Gassel 
jaar. Ook zoeken wij nauwe samenwerking met NBTC, 
VisitBrabant en Helmond Marketing. Een belangrijk 
uitgangspunt is daarbij de Triënnale van het Landschap, 
die voor de vijfde maal in 2020 plaatsvindt en de voor 
2021 geplande Ode aan het Nederlandse landschap 
waarvoor de expositie een prachtige prelude vormt.

Binnen de marketing- en communicatiestrategie van 
deze tentoonstelling hanteren we het uitgangspunt te 
communiceren met het publiek op meerdere niveaus 
(geografisch gezien) en informatielagen (op het gebied 
van het kennisniveau). We doen in de campagne recht 
aan de diversiteit van het onderwerp. We houden er 
rekening mee dat Gassel nog enige introductie bij het 
groot publiek behoeft. In goede samenwerking met 
de programmamanager van de Lucas Gassel Stichting 
leggen we een heldere propositie neer voor het  
Lucas Gassel jaar. 

COMMUNICATIEBOODSCHAP

  Een breed (inter-)nationaal publiek laten kennis-
maken met Lucas Gassel, een meester-schilder 
die in de 16e eeuw een belangrijke rol speelde in de 
ontwikkeling van de Zuid-Nederlandse landschaps-
schilderkunst.

  (Inter-)nationaal, regionaal en lokaal mensen uit-
dagen en nieuwsgierig maken naar deze expositie 
zodat zij deze ervaren als een ‘must see’ die niet te 
missen is.

  Inwoners van de stad en de regio motiveren om de 
Helmondse schilder Lucas Gassel te omarmen als 
een schilderstalent uit de eigen omgeving die furore 
maakt in belangrijke kunstcentra in de Zuidelijke  
Nederlanden en waarop de Helmonders trots  
kunnen zijn.

OP VIER NIVEAUS

De communicatieboodschap zetten we weg op  
vier niveaus: 
  in de stad Helmond
  in de regio (Brabant)
  in Nederland
   in het aangrenzende en verder weg gelegen buiten-
land (België, Duitsland en mogelijk de landen van 
herkomst van de bruiklenen).

DOELGROEPEN

We zijn ambitieus. We spreken een brede doelgroep 
aan en laten hen kennismaken met een belangrijke 16e 
eeuwse landschapsschilder én met Museum Helmond. 
Specifieke bezoekersgroepen die we kennen en aan-
spreken zijn scholieren (PO, VO) en studenten (WO), 
van dagjesmensen en (grens-)toeristen tot liefhebbers 
van (oude schilder-) kunst. Ook vakspecialisten vormen 
een doelgroep naast specifieke liefhebbers en kenners 
van de Nederlandse kunst van de 16e eeuw. En uiter-
aard de inwoners van Helmond en directe omgeving, 
die hoewel zij wellicht niet de gewoonte hebben om 
een museum te bezoeken, nieuwsgierig zijn naar het 
werk van hun stads- of regiogenoot en het leven in 
hun woongebied tijdens de 16e eeuw.



MEESTER VAN HE T L ANDSCHAPLUCAS GASSEL VAN HELMOND

3029

   Lucas Gassel  
Landschap met Abraham en de engelen (detail),  
gesigneerd en gedateerd 1568  
Papier, 154 x 201 cm 
 

Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin, BERLIJN

MUSEUM HELMOND

In samenwerking met de Stichting Lucas Gassel zorgt 
Museum Helmond voor een mooi activiteitenprogramma 
in en rond het museum en de tentoonstelling. We 
denken onder andere aan een storytrail, storytelling 
voor kinderen, groepsboekingen/arrangementen 
voor families, bedrijfsleven, vriendengroepen en/of 
verenigingen en een CODART (Curators of Dutch Art) 
studiedag over Lucas Gassel. 

Bij de tentoonstelling ontwikkelt Museum Helmond een 
educatief programma op verschillende niveaus met 
name voor het PO, VO en de volwassen bezoekers. Wij 
hebben sinds jaar en dag expertise opgebouwd op dit 
gebied. Jaarlijks maken hierdoor duizenden scholieren  
op een verfrissende wijze kennis met kunst en erfgoed. 
In 2020 verwelkomen wij ze graag met een op maat 
gesneden onderwijsproject bij de Lucas Gassel  
tentoonstelling.

STICHTING LUCAS GASSEL

De Stichting Lucas Gassel organiseert de Lucas Gassel 
Experiene: een belevingsconcept waarin Gassels ken-
merkende landschappen tot leven komen. Het publiek 
kan op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier 
kennis maken met de wereld van Gassel. Een unieke 
basis voor mooie arrangementen in Helmond, Brabant 
en Nederland ter gelegenheid van het Brabantse én na-
tionale themajaar Ode aan het Nederlandse Landschap.

De Experience wordt één krachtig publieksconcept,  
een totaalbeleving  bestaande uit indoor en outdoor 
elementen met daarin onder meer een bezoekers-
centrum en een Lucas Gassel Tuin waarin ’s avonds een 
lichtshow de Kasteeltuin tot leven brengt.

Educatie
& activiteiten
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TENTOONSTELLING MET  
EUROPESE BRUIKLENEN

TENTOONSTELLING

 Europese bruiklenen 
  Uitgebreide research
  Eenvoudige catalogus
  Ruimte voor educatie, activiteiten  

en pr/marketing
 Regionale en nationale impact 
  Grotere naamsbekendheid Lucas Gassel  

en Museum Helmond

  Buitenlandse bruiklenen zijn in  
mindere mate aanwezig en het  
realiseren van gedegen onderzoek met  
bijbehorende catalogus is niet mogelijk

 Eenvoudig publieksboek
  Een beperkt pr-, educatie- en activiteitenbudget
 De impact zal met name regionaal zijn.

I

II

III

ALLE AMBITIES  
VERWEZENLIJKEN  

OPTIMALE CULTURELE, MAATSCHAPPELIJKE  
EN ECONOMISCHE IMPACT

  Bruiklenen vanuit Europa en de VS
  Uitgebreid kunsthistorische en  

natuurwetenschappelijke research
  Catalogus
  Gedegen educatieprogramma & activiteiten
  Grote pr/marketing campagne op regionaal,  

nationaal en internationaal niveau
 Een groot nationaal en internationaal bereik
  Museum en de regio hebben een  

fundamentele stap gemaakt

MEESTER VAN HE T L ANDSCHAP
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Impact 
pyramidePlanning   Oriënterende gesprekken met fondsen  

(vanaf 4de kwartaal 2017)

  Werving en start gastconservator 
(eind 2017)

  Projectplan en bidbook opstellen  
(2de kwartaal 2018)

  Expositie voorbereiden: onderzoek, 
bezoeken potentiële bruiklenen, 
inhoud expositie, vormgeving etc.  
(2018 en deels 2019)

  Bruiklenen worden circa 1,5 tot 2 jaar 
van te voren aangevraagd  
(vanaf midden 2018)

   Fondsenwerving: aanvragen indienen  
(vanaf 2de kwartaal 2018)

  Schrijven en samenstellen 
van de catalogus na afronding 
onderzoeksperiode 
(vanaf eind 2018; catalogus te verschijnen bij de opening  
van de tentoonstelling) 

  PR/Marketingplan opzetten en de 
eerste promotieronde  voorbereiden  
(vanaf eind 2018) 

  Ontwikkelen activiteitenprogramma  
(vanaf eind 2018) 

  Ontwikkelen educatieprogramma  
(vanaf eind 2018) 

  PR/marketingcampagne uitvoeren  
(2e helft 2019 tot einde expositie)

  Lucas Gassel Experience INDOOR  
en OUTDOOR (2020) 
(zie beelddocument Lucas Gassel Stichting)

  Expositie Lucas Gassel van Helmond  
— meester van het landschap 
10 maart – 7 juni 2020 

    Activiteitenprogramma uitvoeren 
(looptijd expositie)

  Educatieprogramma uitvoeren 
(looptijd expositie)

   Zuid-Nederlandse school 
Panoramisch uitzicht op een Renaissancepaleis  
met David en Bathsheba  
Papier, 236 x 350 mm 
 

Département des Arts graphiques, Musée du Louvre, PARIJS

   Lucas Gassel 
Panoramisch uitzicht op een Renaissancepaleis  
met David en Bathsheba  
Paneel, 45,1 x 68,6 cm 
 

Wadsworth Athenaeum, HARTFORD, CT (VS)

FINANCIËN

Een bijzondere expositie brengt 
extra kosten met zich mee.  
Te denken valt aan internationaal 
bruikleenverkeer van kwetsbare 
paneelschilderijen en specialis-
tisch onderzoek. Daarnaast is voor 
een expositie van deze omvang 
een omvangrijkere PR-campagne 
nodig dan gewoonlijk. Ook is er de 
wens voor een uitgebreid edu-
catie- en activiteitenprogramma. 
Zie de bijlage voor de begroting 
en het dekkingsplan.

EXTRA AMBITIE

Een extra ambitie is de aankoop 
van een werk van Lucas Gassel. 
Hiervoor heeft de Vereniging van 
Vrienden van Museum Helmond 
financiële ondersteuning toege-
zegd. Ook zal Museum Helmond 
hiervoor steun vragen bij de  
Vereniging Rembrandt. 

EXPOSITIE ÉN  
LUCAS GASSELJAAR

Het Lucas Gassel museumproject 
is een breed gedragen concept 
dat in nauwe samenwerking met 
de Lucas Gassel Stichting een 
omvangrijke vorm krijgt in een 
thema jaar. Hierbij wordt nadruk-
kelijk de samenwerking gezocht 
met NBTC, VisitBrabant en lokale 
marketingpartijen zoals Helmond  
Marketing. De expositie en het 
jaar vormen de prelude op  2021 
Ode aan het Nederlandse  
landschap. 

Impact 
pyramide



MEESTER VAN HE T L ANDSCHAPLUCAS GASSEL VAN HELMOND

3433

   Lucas Gassel, toegeschreven aan 
Pyramus en Thisbe 
Paneel, 48 x 70 cm 
 

Museum Helmond, HELMOND
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