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1. Inleiding

HOOFDROL VOOR DE MEESTER VAN HET LANDSCHAP

ontstaat er een momentum, het maakt energie los. De stichting LG is er van overtuigd

In 2020 viert Helmond het 450ste sterfjaar van dé landschapsschilder avant la

dat het voorliggende plan verder reikt dan louter het culturele domein. Het Lucas Gassel

lettre: Lucas Gassel. Deze 16de eeuwse meester beoefende als een der eersten de

jaar dient een hogere ambitie en kan een hefboom zijn voor de duurzame stedelijke

landschapsschilderkunst. De stichting Lucas Gassel organiseert op verzoek van de

ontwikkeling, sterkere sociale binding tussen de inwoners en de culturele profilering van

gemeente Helmond en samen met Museum Helmond het Lucas Gassel jaar (eind 2019-

Helmond.

2020). Met een veelzijdig en inspirerend programma in Helmond, in de regio en Brabant.
Een programma dat aantrekkelijk is voor een nationaal en internationaal publiek.

HELMOND INTERNATIONAAL PODIUM
VOOR DE LANDSCHAPSSCHILDER VAN HET EERSTE UUR

Kort na zijn dood wordt Gassel als specialist in het schilderen van landschappen vermeld

Een kleine groep door Gassel gesigneerde werken is bewaard gebleven. Museum Helmond

in gezaghebbende kunsthistorische bronnen, waaronder het Schilder-Boeck (1604) van

streeft er naar om een groot deel van dit oeuvre, zo’n twintigtal werken, te presenteren

Karel van Mander. Gassel behoort tot een select groepje, bij naam bekende, vroegste

in de expositie. De schilderijen bevinden zich in musea en privécollecties over de hele

beoefenaars van het landschapsgenre in de Nederlanden, onder wie Joachim Patinir

wereld. In 2020 komt Lucas Gassel terug naar Helmond, zijn oorsprong. Daar waar hij het

(Bouvignes-sur-Meuse) en Herri met de Bles (Bouvignes-sur-Meuse). Daarmee is Gassel

vak leerde in het atelier van zijn vader. Voor de eerste keer in de geschiedenis wordt een

volgens de geschiedschrijving de eerste landschapsschilder van nationale, van Brabantse,

belangrijk deel van zijn oeuvre samengebracht voor het publiek, 450 jaar na zijn dood.

bodem!

Een bijzonder momentum. In samenwerking met Stichting Restauratie Atelier Limburg
vindt in de aanloop naar de expositie een onderzoek plaats naar werken van Gassel. In
de expositie zullen de resultaten van het Gassel-onderzoek worden gepresenteerd.

BRABANTSE MEESTERS
Patinir en De Bles kregen reeds ruime museale aandacht. In 2007 nog organiseerde het

PUBLIEKSPROGRAMMA MET ALLURE

Prado Museum in Madrid een unieke overzichtstentoonstelling Patinir expositie. In het

Maar er is meer! De tentoonstelling vormt het anker van een grootschalig programma

voorjaar van 2020 - 450 jaar na zijn dood - zal dan ook eindelijk Lucas Gassel als eerste

met een nationaal en soms internationaal publieksbereik. Viereneenhalve eeuw na zijn

landschapsschilder van nationale bodem geëerd worden met een overzichtstentoonstelling

dood halen we de inspiratie van de meester van het landschap terug naar Helmond. Met

in zijn stad, zijn geboortegrond: Helmond. Als vroege specialist in het genre levert

een hoofdrol voor de schoonheid van het landschap zoals ook Gassel in zijn schilderijen

Lucas Gassel een geheel eigen bijdrage aan de ontwikkeling van de landschapskunst

een ode bracht aan het landschap. Een jaar lang waart de geest van Gassel door zijn

in de Nederlanden. En daarmee plaatsen we Gassel in lijn met prominente meesters

stad en zijn streek. Met aandacht voor de reis die de schilder maakte van Helmond naar

van Brabantse bodem - ‘changemakers’ in de schilderkunst - als Jheronimus Bosch uit

Antwerpen en Brussel.

‘s-Hertogenbosch, Vincent van Gogh uit Zundert en Pieter Breugel de Oude uit Breda.
In 2020 maken we kennis met Gassel, zijn werken, zijn inspiratie. Met een breed

HEFBOOM VOOR DUURZAME STEDELIJKE ONTWIKKELING

publieksprogramma bieden we een podium aan de schoonheid van het landschap.

De Stichting Lucas Gassel kiest voor een ambitieuze en duurzame programmering die ook

Een prelude op het nationale themajaar ‘Ode aan het landschap’ dat in 2021 landelijke

na het Lucas Gassel jaar beklijft in Helmond.

wordt uitgerold (Nederlands Bureau van Toerisme & Congressen, NBTC). In het Lucas
Gassel jaar geven we de ‘Meester van het Landschap’ de aandacht die hij verdient. Op

Een culturele manifestatie met een hefboomwerking voor Helmond en de regio. De

allerlei vlakken. We verbinden hem voor altijd aan Helmond, aan zijn streek de Peel, aan

manifestatie is geen doel op zich, maar een vliegwiel en dient als deel van een breder

Brabant en Nederland. We stellen het landschap centraal: met wortels in de 16e eeuw en

proces van stedelijke verandering en vernieuwing. Het Lucas Gassel jaar biedt een

interessante verbindingen naar het landschap van nu en de toekomst.

gezamenlijke focus en daarmee een unieke kans om bestuurlijke en financiële energie

04

los te maken, een uitgelezen kans om de stad en regio op de kaart te zetten. Omdat

Kortom, met Lucas Gassel planten we de kiem voor een duurzaam cultureel landschap in

vele partijen binnen én buiten Helmond positief betrokken zijn bij de manifestatie,

Helmond mét blijvende aantrekkingskracht op een groot publiek.
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2. Tentoonstelling

Lucas Gassel, De vlucht naar Egypte, gesigneerd en gedateerd 1542, olieverf op paneel
Collectie Bonnefantenmuseum Maastricht – langdurig bruikleen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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Voor de eerste keer zullen de schilderijen en tekeningen worden bijeengebracht in een

II. Expositie

fantastische overzichtstentoonstelling in de geboortestad van de meester. Deze expositie

Het is een lang gekoesterde wens van Museum Helmond om een expositie te maken over

vormt het anker van het Lucas Gassel Jaar. De expositie biedt bezoekers de unieke

het leven en werk van Lucas Gassel. Het museum bezit een schilderij dat aan hem wordt

gelegenheid om kennis te maken met de vroege landschapsschilderkunst aan het begin

toegeschreven en een prent naar zijn ontwerp.

van de 16e eeuw. De tentoonstelling richt zich op regionale, nationale en internationale

Eerste overzichtstentoonstelling na 450 jaar

cultuur- en kunstliefhebbers. Lucas Gassel is de grootste kunstenaar die Helmond gekend

Het is onze ambitie om voor deze tentoonstelling tenminste 20 kunstwerken van Gassel

heeft; hij verdient het daarom om middelpunt van de aandacht te zijn. Bovendien is zijn

vanuit de hele wereld samen te presenteren in Helmond. Dit is niet eerder vertoond.

werk tekenend voor de overgang naar de landschapschilderkunst, het genre dat zich

Het werk van Gassel bevindt zich in de collecties van gerenommeerde instellingen zoals

later ontwikkelt tot de befaamde Hollandse landschappen van de 17de eeuw.

het Musée du Louvre te Parijs, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in
Brussel, het Kunsthistorisches Museum te Wenen, het Nationaal Museum te Praag, het

I. Kunsthistorisch onderzoek

Kupferstichkabinett van de Staatliche Museen in Berlijn, het Koninklijke Museum voor

Een uitgebreid kunsthistorische onderzoek vormt de basis van de tentoonstelling. Het

Schone Kunsten te Antwerpen, Rijksmuseum en Museum Boijmans van Beuningen. Hier

onderzoek wordt verricht door een gespecialiseerde gastconservator en resulteert

zullen bruiklenen aangevraagd worden, alsmede bij musea in Noord-Amerika, waaronder

in een expositie en een catalogus. Archivalische informatie en met name grondige

The Metropolitan Museum of Art in New York en in Mexico. Daarnaast bevinden zich

bestudering van de kunstwerken zelf staan centraal. Het oeuvre van Lucas Gassel (in

een aantal bruiklenen bij particulieren in binnen- en buitenland en in de kunsthandel.

eerste instantie door hem gesigneerde werken) zal op locatie bestudeerd worden,

Met werken van tijdgenoten verduidelijken we de context waarbinnen Lucas Gassel als

waar mogelijk met behulp van natuurwetenschappelijke onderzoeksmethoden (zoals

kunstenaar actief is geweest.

infraroodreflectografie).

Deze

objectgerichte

benadering

gaat

meer

informatie

opleveren over de werkwijze en schildertechniek van Lucas Gassel. Materieel-technisch
onderzoek kan nieuwe inzichten verschaffen over de 16e-eeuwse werkplaatspraktijk en
de samenwerking tussen specialisten op een schilderij. De iconografie en betekenis van
Gassels werken worden ook onderzocht.
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Gassel wereldwijd
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Hartford

1560
Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin
Papier, 226 x 364 mm

Wadsworth Athenaeum
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Hartford
New York

Opmerking [AK2]: Graag deze twee
tekeningen uit Berlijn afbeelding bijsnijden
zodat enkel de tekening zelf te zien is
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1560
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s, Musée du Louvre

Bonnefantenmuseum langdurig bruikleen RCE

British Museum

Maastricht

Opmerking [AK1]: Pas op: sommige
steden zijn vetgedrukt en anderen niet –
maak uniform

Mexico City
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Museo Soumaya
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Mexico City

Alte Pinakothek
Mexico City
New York

Museo Soumaya
Paneel, 62,5 x 74,9 cm

met de heilige Hieronymus
Hieronymus,
De Vlucht naar Egypte, gesigneerd en gedateerd 1542 Landschap met de heiligeLandschap
Museo Soumaya

Bonnefantenmuseum (langdurig bruikleen
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Paneel, 71 x 91 cm

gesigneerd en gedateerd 1539
Paneel, 62,5 x 74,9 cm
Lviv Art Gallery
Paneel, 51 x 46 cm

Wenen

The British Museum
Jacob Binck, Portret van Lucas Gassel, 1529
Papier, 172 x 130 mm
Attentive: geen werk van Gassel maar wel een portret van
hem is bekend; vroegst bekende en tijdens zijn leven
gemaakt! Dat zal uiteraard ook niet ontbreken.

Landschap met Christus die een blinde man geneest,

New York

Parijs

The Metropolitan
Museum of Art
Brussel
New York

Praag

Wenen
Londen
Parijs

gesigneerd en gedateerd 1568
Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin
Papier, 154 x 201 mm

Louvre

Landschap met de vlucht op de weg naar Egypte, gesigneerd

Landschap met Christus die een blinde man geneest,

De Vlucht naar

en gedateerd 1540
Alte Pinakothek
Paneel, 66,6 x 94,7 cm
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Landschap met een palmboom, gesigneerd en gedateerd
1560
Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin
Papier, 226 x 364 mm
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Václav Butta
Praag

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Paneel, 83 x 96,4 cm

Londen

gesigneerd en gedateerd 1539
Lviv Art Gallery
Paneel, 51 x 46 cm

Bonnefantenmuseum (langdurig bruikleen
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Paneel, 71 x 91 cm

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Paneel, 25 x 25 cm

Maastrich

Berlijn

De Vlucht naar Egypte, gesigneerd en gedateerd 1542 Landschap met de heilige Hieronymus,

Landschap met Abraham en de engelen,

De vlucht naar Egypte

Bochum

Lviv

Berlijn

Landschap met de heilige Hieronymus

München

Hartford

Noordbrabants
Museum Brussel
Opmerking [AK2]: Graag deze twee
tekeningen uit Berlijn afbeelding bijsnijden
zodat enkel de tekening zelf te zien is
(passepartout/omlijsting afsnijden)!

Straatsburg

Musée des Beaux-Arts
(bruikleen KHM)

Opmerking [AK1]: Pas op: sommige
steden zijn vetgedrukt en anderen niet –
maak uniform

gesigneerd en gedateerd 1540
Museum Unter Tage
Paneel, 48,5 x 70,2 cm

Wenen

Kunsthistorisches
Wenen Museum

Landschap met Judah en Tamar, gesigneerd en

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
The 56,5
Metropolitan
Museum
Paneel,
x 106,5
cm of Art
Landschap met bergachtig landschap met Christus en de Kanaätische vrouw

gedateerd 1548

Panoramisch
uitzicht op een Renaissancepaleis
Kunsthistorisches
Museum met David en Bathsheba
Département des Arts graphiques, Musée du Louvre
Paneel,
79mm
x 114 cm
Papier,
236 x 350

Papier, 268 x 383 mm

The Metropolitan Museum of Art

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

The British Museum
Jacob Binck, Portret van Lucas Gassel, 1529
Papier, 172 x 130 mm
Attentive: geen werk van Gassel maar wel een portret van
hem is bekend; vroegst bekende en tijdens zijn leven
gemaakt! Dat zal uiteraard ook niet ontbreken.

The British Museum
Jacob Binck, Portret van Lucas Gassel, 1529
Papier, 172 x 130 mm
Attentive: geen werk van Gassel maar wel een portret van
hem is bekend; vroegst bekende en tijdens zijn leven
gemaakt! Dat zal uiteraard ook niet ontbreken.

Panoramisch uitzicht op een Renaissancepaleis met David en Bathsheba

De kopermijn, gesigneerd en gedateerd 1544

Wadsworth
Athenaeum
Landschap met
Christus
en de vrouw van Kanaän, gesigneerd en gedateerd 1550
Paneel, 45,1 x 68,6 cm
Narodní Galerie
(bruikleen verzameling Václav Butta)
Paneel, 40 x 64 cm

Met opmaak: Lettertype: Niet Cursief
Opmerking [AK3]: Is het de bedoeling
dat deze tekst een andere kleur heeft? Om
het onderscheid aan te geven dat dit itt de
rest geen werk van (door) Lucas Gassel is?
Zo niet: zwart maken zoals de rest.

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Paneel, 56,5 x 106,5 cm
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Landschap met Judah en Tamar, gesigneerd en
gedateerd 1548
Kunsthistorisches Museum
Paneel, 79 x 114 cm

Landschap met

Narodní Galerie
Paneel, 40 x 64 c

Met opmaak: Lettertype: Niet Cursief
Opmerking [AK3]: Is het de bedoeling
dat deze tekst een andere kleur heeft? Om
het onderscheid aan te geven dat dit itt de
rest geen werk van (door) Lucas Gassel is?
Zo niet: zwart maken zoals de rest.

Met opmaak: Lettertype: Niet Cursief

Praag

Opmerking [AK3]: Is het de bedoeling
dat deze tekst een andere kleur heeft? Om
het onderscheid aan te geven dat dit itt de
rest geen werk van (door) Lucas Gassel is?
Zo niet: zwart maken zoals de rest.

Opmerking [AK1]: Pas op: sommige
steden zijn vetgedrukt en anderen niet –
maak uniform
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Opmerking [AK2]: Graag deze twee
tekeningen uit Berlijn afbeelding bijsnijden
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enkel de tekening zelf te zien is
Landschap met Christus en de vrouw van Kanaän,zodat
gesigneerd
en gedateerd 1550
(passepartout/omlijsting afsnijden)!

Narodní Galerie (bruikleen verzameling Václav Butta)
Paneel, 40 x 64 cm

Hartford

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

Landschap met Christus en de vrouw van Kanaän, gesigneerd en gedateerd 1550

3Narodní

Galerie (bruikleen verzameling Václav Butta)
Paneel, 40 x 64 cm
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Panoramisch uitzicht op een Renaissancepaleis met David en Bathsheba
Wadsworth Athenaeum
Paneel, 45,1 x 68,6 cm

Landschap met Judah en Tamar, gesigneerd en
gedateerd 1548
Kunsthistorisches Museum
Paneel, 79 x 114 cm
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Bonnefantenmu
Rijksdienst voor
Paneel, 71 x 91 c

Praag

Landschap met een palmboom, gesigneerd en gedateerd
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Landschap met de vlucht op de weg naar Egypte, gesigneerd
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BochumLonden
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gesigneerd en gedateerd 1568
Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin
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De vlucht naar Egypte
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1560
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en gedateerd 1568
en gedateerd 1540
Antwerpen
Berlijn
1560
Kupferstichkabinett,
Staatliche Museen zu Berlin Berlijn
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Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin
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Landschap met Christus die een blinde man geneest,

gesigneerd en gedateerd 1568
Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin
Papier, 154 x 201 mm

Maastricht

Antwerpen

Berlijn

Papier, 226 x 364 mm
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Berlijn
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Landschap met de vlucht op de weg naar Egypte, gesigneerd

Landschap met de heilige Hieronymus

r Schone Kunsten

Landschap met de heilige Hieronymus

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Paneel, 83 x 96,4 cm

Museum Unter Tage
Berlijn

Lviv

MOGELIJKE BRUIKLENEN
Helmond
Hartford

Brussel

De vlucht naar Egypte

Maastricht

Bonnefantenmuseum (langdurig bruikleen
gesigneerd en gedateerd 1540
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Museum Unter Tage
Paneel, 71 x 91 cm
Paneel,
48,5
x 70,2 cm Landschap met een palmboom, gesigneerd en gedateerd
Landschap met
Abraham en
de engelen,

en gedateerd 1540
Alte Pinakothek
Paneel, 66,6 x 94,7 cm

Bochum

MOGELIJKE BRUIKLENEN

MOGELIJKE BRUIKLENEN

3. Publieksprogramma Lucas Gassel

I.
II.
III.
IV.
V.

Kasteeltuin
Licht-/Geluidshow
Paviljoen
Routes en arrangementen
De stad eert Gassel

Een duurzaam publieksprogramma
Gassel vond zijn inspiratie om schilder te worden in het Helmond van de 16de eeuw.

VERSTERKEN AANTREKKINGSKRACHT CENTRUM HELMOND

GROEN ALS BINDMIDDEL VOOR HELMONDERS

Hier, in het atelier van zijn vader aan de Markt, leerde hij het vak. Op korte afstand van

De opgave voor Helmond is om naast Eindhoven een marktaandeel te ontwikkelen dat

Naast biodiversiteit en educatie is er in een stedelijke omgeving ook behoefte aan groen

Kasteel Helmond. Een magisch gegeven en een bron voor storytelling. De plekken die

complementair is aan wat Eindhoven biedt en de basis vormt voor nieuwe uitdagende

en ruimte voor buitenactiviteiten en ontmoeting. Dit geldt niet alleen voor jongeren en

herinneren aan Gassel en zijn familie bieden houvast voor het vertellen van het verhaal

ondernemersinitiatieven.

jonge gezinnen, maar door de vergrijzing is er ook vanuit de senioren een toenemende

over deze unieke landschapschilder, zijn werk, zijn tijd en zijn stad. Met een hoofdrol

vraag naar activiteiten. Deels omdat senioren nog vitaal zijn en willen blijven en anderzijds

voor het Kasteel en de Kasteeltuin, het groene hart van de stad. Een verhaal dat ook

Helmond zal met name op zoek moeten naar de niches in de (regionale)markt. En die

ook ter voorkoming van sociaal isolement en vereenzaming. De Kasteeltuin als het

ná het herdenkingsjaar verteld zal blijven worden. Graag presenteren wij een Lucas

zijn er. Het aanbod van winkels in Eindhoven is weliswaar meer dan bovengemiddeld

groene hart van de stad geeft invulling aan die behoefte. Een community tuin waarin

Gassel programma voor het grote publiek in de geboortestad van de meester. Voor

en compleet, maar qua beleving staat het centrum van Eindhoven niet in de top van

wordt samengewerkt met Groei & Bloei, IVN en het Natuurplatform Helmond. Door

kunstliefhebbers en toeristen, voor jong en oud.

Nederlandse winkelsteden. Juist op dit punt zal Helmond de onderscheiding moeten

mensen uit alle leeftijdscategorieën en sociale achtergronden actief te betrekken bij

zoeken, een onderscheiding die complementair is aan wat Eindhoven biedt. Een

dit groene hart in de stad wordt de sociale cohesie bevorderd. Het werken en bewegen

We ontvouwen één krachtig publieksconcept, een totaalbeleving in en rond de Kasteeltuin.

aansprekende beleving in en rond het centrum kan een dergelijke positie verstevigen.

buiten draagt bij aan de gezondheid van een mens; er wordt zo een betere lichamelijke

Het Lucas Gassel belevingsconcept vormt een basis voor een totaal beleving tijdens én

Helmond zal zich in toenemende mate moeten presenteren en uitdragen als een

conditie opgebouwd. Ook mensen die in het kader van een stadsleerbedrijf ervaring

na de tentoonstelling in Museum Helmond. Een compleet publieksaanbod voor een

gezellige, sfeervolle en aantrekkelijke middelgrote provinciestad als onderdeel van

op willen doen, mensen die op zoek zijn naar zinvolle activiteiten en regelmaat om zo

groot nationaal en internationaal publiek van kunstliefhebbers, landschap bewonderaars

de Mainport Regio Eindhoven. Deze missie is niet concurrerend met Eindhoven maar

weer aansluiting met de arbeidsmarkt te krijgen of zorgvragers, kunnen terecht in de

en toeristen. Voor jong en oud. Een duurzaam concept dat ook ná 2020 voor de stad

complementair en op deze manier zal Helmond een aanvullende bijdrage leveren aan het

community rond de Kasteeltuin.

behouden blijft.

vestigingsklimaat in de 3de Mainport van Nederland, met een accent op beleving. En daar

Een belevingsconcept waarin zijn kenmerkende landschappen tot leven komen. Het

zijn aanknopingspunten voor.

publiek kan op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier kennis maken met de wereld
van Gassel. Een unieke basis voor mooie arrangementen in Helmond en Brabant.

Detail uit Pyramus en Thisbe, Toegeschreven aan Lucas Gassel,
Hierna presenteren wij de hoofdelementen van het publieksprogramma met de

olieverf op paneel, Collectie Museum Helmond

Kasteeltuin als het groene podium:

KASTEEL EN KASTEELTUIN ALS TREKKER
In de binnenstad van Helmond staat een middeleeuws kasteel dat behoort tot een van

1.	Herinrichting kasteeltuin
(ontwerperscollectief i.s.m. Piet Oudolf + groene community)

En er is meer. In september 2020 wordt de Landschapstriënnale in Brabant georganiseerd.

de best bewaarde waterburchten van ons land. Het Kasteel met de daarbij behorende

2. Interactieve licht en geluidshow ‘Gassel by Night’

Een uitgelezen kans om de roots van de Meester van het Landschap op een innovatieve wijze

Kasteeltuin zijn gelegen op korte afstand van het Helmondse winkelcentrum. In feite maken

3. Lucas Gassel Landschaps-Paviljoen

te verbinden aan het vormgeven van toekomstige en noodzakelijke landschapstransities.

het Kasteel en Kasteeltuin onderdeel uit van het centrum. Het Kasteel en de Kasteeltuin

4. Routes en arrangementen

Een programmatische verbinding met de Kasteeltuin en het beekdal van de Gulden

worden doorsneden door de Kasteel Traverse, een verkeersader dwars door het centrum

5. De stad eert Gassel

Aa is in voorbereiding. De samenwerking tussen deze twee manifestaties zal ook in de

van Helmond. Hierdoor is de integratie van dit mooi stukje Helmond met het centrum

marketing doorklinken.

verre van optimaal. Ook de Kasteeltuin is aan een facelift toe, doet nu geen recht aan het
unieke monumentale kasteel. Hier is sprake van een gemiste kans. Het prachtige Kasteel

De samenwerking met de toonaangevende marketingpartners Visit Brabant en het

van Helmond vraagt juist om een inspirerende omlijsting, een betoverende omgeving die

Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen in de aanloop naar het nationaal

autonoom bezoekers naar de stad zal trekken. Een plek van allure, een betoverende plek.

themajaar ‘Ode aan het Nederlandse Landschap’ staat borg voor een maximale nationale
en internationale marketingexposure.
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Plan voor de kasteeltuin van Helmond
TUIN VAN DE STAD

in 2020 een nieuwe invulling vormgeven. De gemeente Helmond staat open voor initiatief

Gassel groeide op in het zicht van het middeleeuwse Kasteel van Helmond. Kasteel

en wil graag faciliteren. Korte termijn ingrepen en een kwalitatief bijzonder park, ook op

Helmond – de grootste middeleeuwse waterburcht van Nederland – speelt een

de lange termijn, hoeven elkaar niet in de weg te staan.

prominente rol in het publieksprogramma. Deze unieke en iconische plek verbindt ons
door de eeuwen heen met de tijd van de Helmondse schilders zoon Gassel. De tuin

De Deltavormgroep maakt onderscheid tussen het raamwerk met een masterplan voor

rondom Kasteel Helmond is net als tuinen en openbare gebieden rondom andere kastelen

de komende honderd jaar en de meer flexibele invulling.

en musea een stadsbepalend belevingselement; het zijn vrij toegankelijke plaatsen

I. Kasteeltuin

van inspiratie, bezinning en recreatie. In navolging van de kasteelheren en beroemde

Het raamwerk staat daarbij voor die onderdelen van het masterplan die er over honderd

landschapsarchitecten uit voorbije eeuwen gaan we samen met gemeente Helmond

jaar nog steeds de ruimtelijke kwaliteit van de plek bepalen. Dit casco is gebaseerd

het potentieel van de kasteeltuin, gelegen in het hart van de stad, her-ontwikkelen. Het

op de uitgangspunten van de plannen van Springer en wordt dan ook de ‘Spiegel van

oorspronkelijke 100 jaar oude ontwerp van landschapsarchitect Springer zal met een

Springer’ genoemd. De Spiegel bestaat uit de belangrijkste ruimtelijke elementen van

hedendaagse meester van het landschap én ‘gezellen’ (jong talent) heringericht worden

het oorspronkelijke plan zoals onder andere de diverse bomen en de belangrijkste

tot een stedelijke kasteeltuin met landelijke allure en aantrekkingskracht. Hier leggen we

heestergroepen. Beheer en onderhoud van deze onderdelen van het plan is voor lange

de verbinding met de zogenaamde Living Labs van de Landschapstriënnale die in 2020

tijd vastgelegd en gefinancierd en zijn binnen de verantwoordelijkheid van de gemeente.

in Brabant zal worden georganiseerd. Helmond is één van de hotspots van de triënnale

Er zijn uitgangspunten geformuleerd voor her-plant in geval van uitval.

in Brabant. Het oeuvre met de bijzondere landschappen van Gassel dient als inspiratie
voor deze duurzame tuin voor nu en de toekomst. Met inbegrip van de waarden van dit

De komende tijd zal gewerkt worden aan het uitwerken van deze visie bestaande uit de

bijzondere binnenstedelijke cultuurlandschap als ook de betrokkenheid van Helmondse

volgende onderdelen:

burgers, professionals, beheerders en ondernemers. Een grote community ‘Vrienden

1.

van de Kasteeltuin’ staat klaar om samen aan de slag te gaan met aanplant, onderhoud

2. Een inrichtingsplan voor de eerste fase: Lucas Gassel jaar 2020 / ontwerperscollectief

De masterplankaart voor de komende 100 jaar

en rondleidingen voor jong en oud.
De invulling van het Lucas Gassel Jaar zal na het vlekkenplan verder worden door-

GASSEL-SPRINGER-OUDOLF

ontworpen, zodat inzichtelijk is welke ingrepen de komende tijd verwacht kunnen

Honderd jaar geleden maakte Leonard Springer het ontwerp voor het stadspark rondom

worden. De eerste ingrepen voor het Lucas Gassel Jaar zijn een basis voor een verdere

het Kasteel in Helmond. Nog steeds is de hand van Springer herkenbaar, ook al is er veel

verbetering en verbijzondering van de tuin die de hedendaagse laag van de tuin laat zien

veranderd in de omgeving en in het stadspark.

(groeibriljant). De inspiratie hierbij kan gevonden worden in het oppakken en doorzetten
van de lijn ‘Lucas Gassel -Springer’ naar de nieuwe ontwikkelingen.

De komende jaren staat er veel te doen in het stadspark, vanuit diverse hoeken wordt
ruimtelijk en programmatisch beslag gelegd op het park. Het Lucas Gassel Jaar kan en wil
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ONTWERPERSCOLLECTIEF
De Deltavormgroep heeft inmiddels met Piet Oudolf gesproken over de mogelijkheden
voor een ontwerp van zijn hand voor de Kasteeltuin in het kader van het Lucas Gassel
Jaar en de verbinding met de Landschapstriënnale.
Piet Oudolf ziet een mogelijkheid om met een ‘ontwerperscollectief’ dit plan te maken
met beplantingsontwerpers uit binnen en buitenland. Denk hierbij aan ontwerpers als
Climmy Scheider, Tom de Witte, Austin Eincheid, Nigel Dunnet, Ton Muller en anderen
met hun eigen specialiteit.
Het ontwerperscollectief in samenwerking met Piet Oudolf en de verbinding met de
Landschapstriënnale maken de Kasteeltuin in Helmond één van de Brabantse hotspots
rond het stedelijke groen. Dit zal niet alleen regionale maar ook (inter) nationale bezoekers
trekken.

AANLEG, BEHEER EN ONDERHOUD
De tuin rond het kasteel zal een metamorfose ondergaan. Een aantrekkelijke openbare
verblijfsruimte, een belevingstuin met landelijke bekendheid. Het kasteel met haar
bijzondere tuin zal jaarlijks veel bezoekers gaan trekken. De realisering van dit unieke en
iconische project vormt een mooie aanvulling op het leisure aanbod van de provincie.
Voor het beheer en onderhoud van de Kasteeltuin is een beheersstichting in oprichting
met de inzet van vele vrijwilligers, betrokken Helmonders, met passie voor tuinieren, het
Kasteel en de stad. Ze staan klaar om bezoekers rond te leiden. Voor het stichtingsmodel
kan de organisatievorm voor de Vlinderhof in Utrecht, als onderdeel van het Maximapark,
als voorbeeld dienen. Stichting Lucas Gassel onderhoudt hiermee reeds contacten.
Ook de Stichting Landgoed Kasteel Geldrop, waaronder het beheer en onderhoud
van het tuincomplex De Baron z’n Hof is ondergebracht, is een mooi voorbeeld van
burgerparticipatie bij dit soort projecten.
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Moodboard kasteeltuin

MOODBOARD KASTEELTUIN
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Landschapstriënnale 2020 staat het Brabantse landschap op de agenda.
Samen met ontwerpers, experts, bewoners, ondernemers, agrariërs en beleidsmakers grijpen we de uitdaging aan om
tijdens de Landschapstriënnale 2020 een ‘landschapsmetropool’ te realiseren. Onder de noemer ‘High Green –
Innovating the Landscape’ worden tien Living Labs opgezet: vooraf geformuleerde concrete landschappelijke opgaven
die internationaal relevant én lokaal beleefbaar zijn, en waar tijdens de Landschapstriënnale de schijnwerper op wordt
gericht.
Helmond, het stedelijk groen en in het bijzonder de ontwikkeling van de Kasteeltuin vormt één van deze Living Labs.

SAMENWERKING LANDSCHAPSTRIENNALE 2020
In 2020 is Brabant gastregio voor de Landschapstriënnale 2020.
Dat is niet voor niets: juist in Brabant komen grootschalige ruimtelijke opgaven
(klimaatadaptatie, water, energie, wonen en natuur) samen in een fijnmazig, kennisintensief
en waardevol metropolitaans landschap. Dat daagt uit, wringt én biedt geweldige kansen.
Tegelijkertijd betekent dit geen geografische afbakening: tijdens de Landschapstriënnale
2020 staat het Brabantse landschap op de agenda.
Samen met ontwerpers, experts, bewoners, ondernemers, agrariërs en beleidsmakers
grijpen we de uitdaging aan om tijdens de Landschapstriënnale 2020 een
‘landschapsmetropool’ te realiseren. Onder de noemer ‘High Green – Innovating
the Landscape’ worden tien Living Labs opgezet: vooraf geformuleerde concrete
landschappelijke opgaven die internationaal relevant én lokaal beleefbaar zijn, en waar
tijdens de Landschapstriënnale de schijnwerper op wordt gericht.
Helmond, het stedelijk groen en in het bijzonder de ontwikkeling van de Kasteeltuin
vormt één van deze Living Labs.
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II. Licht-/Geluidshow

Met een interactief concept wordt het publiek uitgenodigd zélf aan de slag te gaan met licht en projectie. Ga aan de
slag met je eigen kleurenpalet, schilder met licht je persoonlijke landschap. De tuin nodigt het publiek uit om rond te
wandelen, monumentale bomen lichten op bij aanraking en het oude beekdal van de Gulden Aa wordt zichtbaar. Een
aantrekkelijk interactief concept dat ook de jeugd betrekt bij het stadslandschap door de eeuwen heen.
Een gratis toegankelijke show voor een breed publiek. De show zal gedurende het gehele jaar op vaste momenten
worden getoond. In samenwerking met de Helmondse horeca worden arrangementen ontwikkeld. Een aantrekkelijk
aanbod waarin kunst, cultuur, Brabantse gastronomie en streekproducten van Brabantse grond worden
gecombineerd.

Show Gassel by night

Een zinnenprikkelend geheel waarin alle zintuigen
https://vimeo.com/328691887 (wachtwoord helmond2020)

aan

bod

komen.

Een

eerste

impressie:

Het Kasteel en de Kasteeltuin vormt de basis voor meer inspiratie.
Tijdens het jaar zal de Kasteeltuin op een bijzondere wijze onder de aandacht worden
gebracht bij het grote publiek middels een show waarbij de inspiratie van Gassel als
landschapsschilder avant-la-lettre tot leven komt.
Het stadsgroen van nu vermengt zich met de verbeelding en fantasielandschappen van
de meester van Helmond.
Bij het vallen van de avond zal de Kasteeltuin tot leven komen in een heuse licht- en

III. Paviljoen

geluidshow. Deze zal op feeërieke wijze een dimensie toe voegen aan de kleurschakeringen
van de coulissen-tuin, waarbij 16e eeuw en heden versmelten. Geheel omlijst door
een hedendaagse compositie, in samenwerking met symfonieorkest Helmond-Venray,
Helmondse harmonieën, fanfares en koren, waarmee we ook de verbinding leggen met
het DNA van de stad. Dit videomappingproject op en rond de ‘Lucas Gassel Tuin’ voert
het publiek mee naar de fantasiewereld van de schilder.
Met een interactief concept wordt het publiek uitgenodigd zélf aan de slag te gaan met licht
en projectie. Ga aan de slag met je eigen kleurenpalet, schilder met licht je persoonlijke
landschap. De tuin nodigt het publiek uit om rond te wandelen, monumentale bomen
lichten op bij aanraking en het oude beekdal van de Gulden Aa wordt zichtbaar. Een
aantrekkelijk interactief concept dat ook de jeugd betrekt bij het stadslandschap door
de eeuwen heen.
Een gratis toegankelijke show voor een breed publiek. De show zal gedurende het gehele
jaar op vaste momenten worden getoond. In samenwerking met de Helmondse horeca
worden arrangementen ontwikkeld. Een aantrekkelijk aanbod waarin kunst, cultuur,
Brabantse gastronomie en streekproducten van Brabantse grond worden gecombineerd.
Een zinnenprikkelend geheel waarin alle zintuigen aan bod komen. Een eerste impressie:
https://vimeo.com/328691887 (wachtwoord helmond2020)

22

Impressie ©Mr. Beam

Het Kasteel
Het
enKasteel
de Kasteeltuin
en de Kasteeltuin
in het oude
in stadshart
het oude stadshart
van Helmond
van worden
Helmondvan
worden
elkaarvan
gescheiden
elkaar gescheiden
door de Kasteeldoor de KasteelTraverse, een
Traverse,
belangrijke
een belangrijke
verkeersader
verkeersader
door Helmond
door (N270).
HelmondDe(N270).
herinrichting
De herinrichting
van de Kasteeltuin
van de Kasteeltuin
wordt bekroond
wordt bekroond
met de bouw
metvan
de bouw
een iconisch
van eenpaviljoen
iconisch onder
paviljoen
de Kasteel-Traverse
onder de Kasteel-Traverse
waarbij dewaarbij
bouwstructuur
de bouwstructuur
van de onderdoorgang
van de onderdoorgang
wordt benut
wordt
tot benut
een plek
totdie
eenpubliek
plek die
uitnodigt
publiek voor
uitnodigt
een bezoek
voor een
enbezoek
bovendien
en bovendien
bezoekersbezoekers
naar de binnenstad
naar de binnenstad
en het en het
culturele cluster
culturele
leidt.
cluster leidt.
Een paviljoen
Een paviljoen
met transferiumfunctie
met transferiumfunctie
met wandelmet en
wandelfietsroutes
en fietsroutes
in stad eninstreek.
stad enIn streek.
het paviljoen
In het paviljoen
geeft een geeft een
landscape-experience
landscape-experience
het publiekhet
een
publiek
introductie
een introductie
op de verschillende
op de verschillende
dimensies dimensies
van het landschap.
van het landschap.
Aan de hand
Aanvan
de hand van
een virtuele
een
publiekspresentatie
virtuele publiekspresentatie
worden bezoekers
worden bezoekers
meegenomen
meegenomen
in het leven,
in het
het leven,
werk en
hetdewerk
tijd van
en de
detijd
schilder
van deenschilder en
de brederedecontext
bredere
van
context
de landschapsschilderkunst.
van de landschapsschilderkunst.
Deze virtuele
Deze
publieksattractie
virtuele publieksattractie
biedt de bezoeker
biedt de een
bezoeker
uniekeeen
blikunieke blik
in 3D op het
in 3D
zo kenmerkende
op het zo kenmerkende
coulissen-landschap
coulissen-landschap
van Gassel:van
Gassel
Gassel:
in perspectief.
Gassel in perspectief.
De presentatie
De presentatie
wordt gebaseerd
wordt gebaseerd
op het kunsthistorisch
op het kunsthistorisch
onderzoek,onderzoek,
de bronnen
deen
bronnen
archieven
en archieven
waardoor waardoor
het geheelhet
eengeheel
wetenschappelijke
een wetenschappelijke
basis krijgt.basis krijgt.
De nieuwste
De technologie
nieuwste technologie
laat de bezoeker
laat de kennismaken
bezoeker kennismaken
met Lucasmet
Gassel.
Lucas
Historische
Gassel. Historische
bronnen worden
bronnenontsloten
worden ontsloten
en
en
komen totkomen
leven. tot
De leven.
virtueleDetime-machine
virtuele time-machine
is een gedroomde
is een gedroomde
start voorstart
een belevingsroute
voor een belevingsroute
door de stad
doorvan
de de
stad van de
meester. meester.
Het Kasteel en de Kasteeltuin in het oude stadshart van Helmond worden van elkaar
Uitgangspunten voor het paviljoen zijn:

Lucas Gassel Paviljoen/Landschapspaviljoen
gescheiden door de Kasteel-Traverse, een belangrijke verkeersader door Helmond

	Het paviljoen en voorplein dient als een informatie en verwijspunt richting
Een living-lab
Een geeft
living-lab
ruimte
geeft
aanruimte
debat,aan
lezingen
debat,en
lezingen
werkvormen
en werkvormen
voor professionals
voor professionals
(i.s.m. de (i.s.m.
Landschapstriënnale)
de Landschapstriënnale)
(N270). De herinrichting van de Kasteeltuin wordt bekroond met de bouw van een iconisch
binnenstad
envoor
culturele
locaties
en heft
de
barrière
op tussen
Kasteel
maar ook maar
educatieprogramma’s
ook
educatieprogramma’s
scholen.
voor
Ten
scholen.
slotte
Ten
biedt
slotte
het
biedt
paviljoen
het
–paviljoen
met een
– fantastisch
meteneen fantastisch
uitzicht opuitzicht
de
op de
paviljoen onder de Kasteel-Traverse waarbij de bouwstructuur van de onderdoorgang
binnenstad.
KasteeltuinKasteeltuin
en feeërieke
en feeërieke
avondshow
avondshow
– een plek–aan
eende
plek
Helmondse
aan de Helmondse
horeca voor
horeca
pop-up
voor
diners
pop-up
metdiners
Lucasmet
Gassel
Lucas
als Gassel als
inspiratie. inspiratie.
Zo zal 	
sterren-chef
Zo zal sterren-chef
Jermain
deJermain
Rozariode
belevingsdiners
Rozario van
belevingsdiners
organiseren
met
de inspiratie
met de
van
inspiratie
‘het landschap
van ‘het landschap
op
op
wordt benut tot een plek die publiek uitnodigt voor een bezoek en bovendien bezoekers
Ruimte
voor
de vrijwilligers/vrienden
deorganiseren
Kasteeltuin
in het
kader
van
je
bord’.
je
bord’.
naar de binnenstad en het culturele cluster leidt.
tuinonderhoud.
	Hethet
benutten
van
de bouwstructuur
van de traverse als constructie voor het
Uitgangspunten
Uitgangspunten
voor
paviljoen
voor het
zijn:
paviljoen
zijn:
Een paviljoen met transferiumfunctie met wandel- en fietsroutes in stad en streek. In het
paviljoen.
§ Het paviljoen
§ Heten
paviljoen
voorplein
en dient
voorplein
als een
dient
informatie
als een informatie
en verwijspunt
en verwijspunt
richting binnenstad
richting binnenstad
en culturele
enlocaties
culturele
enlocaties en
paviljoen geeft een landscape-experience het publiek een introductie op de verschillendeheft de barrière
Het de
paviljoen
beleefbaar
maken
vanaf de doorgaande route over de traverse.
heft
opbarrière
tussen(ook)
op
Kasteel
tussen
enKasteel
binnenstad.
en binnenstad.
dimensies van het landschap. Aan de hand van een virtuele publiekspresentatie
	Ruimte
Een
dat
voort
te de
zetten
in de
landschapsarchitectuur
van de
§ Ruimte§ voor
deconcept
vrijwilligers/vrienden
voor detoepassen
vrijwilligers/vrienden
vanisde
Kasteeltuin
van
Kasteeltuin
in het
kader
in van
het kader
tuinonderhoud.
van tuinonderhoud.
§
Het
benutten
§
Het
van
benutten
de
bouwstructuur
van
de
bouwstructuur
van
de
traverse
van
de
als
traverse
constructie
als
constructie
voor
het
paviljoen.
voor
het
paviljoen.
worden bezoekers meegenomen in het leven, het werk en de tijd van de schilder en
kasteeltuin.
§
Het
paviljoen
§
Het
(ook)
paviljoen
beleefbaar
(ook)
beleefbaar
maken naar
vanaf
maken
de landschapschilderkunst
doorgaande
vanaf de doorgaande
route overroute
devan
traverse.
over
de traverse.
de bredere context van de landschapsschilderkunst. Deze virtuele publieksattractie
	Verwijzingen
aanbrengen
de
Gassel
en de
§ Een concept
§ Eentoepassen
concept toepassen
dat is voortdat
teiszetten
voortin
tede
zetten
landschapsarchitectuur
in de landschapsarchitectuur
van de kasteeltuin.
van de kasteeltuin.
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basis krijgt. De nieuwste technologie laat de bezoeker kennismaken met Lucas Gassel.
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te laten
Historische bronnen worden ontsloten en komen tot leven. De virtuele time-machine is
een gedroomde start voor een belevingsroute door de stad van de meester.
Een living-lab geeft ruimte aan debat, lezingen en werkvormen voor professionals (i.s.m.
de Landschapstriënnale) maar ook educatieprogramma’s voor scholen. Ten slotte biedt
het paviljoen – met een fantastisch uitzicht op de Kasteeltuin en feeërieke avondshow –
een plek aan de Helmondse horeca voor pop-up diners met Lucas Gassel als inspiratie.
Zo zal sterren-chef Jermain de Rozario belevingsdiners organiseren met de inspiratie van
‘het landschap op je bord’.
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IV. Routes en arrangementen

In de voetsporen van Gassel
Voor iedereen die meer wil weten over het leven van Gassel, zijn tijd, zijn stad en zijn
streek ontwikkelen we ontdekkingsroutes. We volgen het spoor van de schilder door zijn
stad. Het paviljoen dient als start- en ontmoetingspunt voor deze wandel en fietsroutes in
stad en streek. Ontdekkingsroutes die bezoekers kennis laten maken met Gassel, zijn tijd
en het prachtige landschap van de Brabantse Peel in samenwerking met het Routebureau
van Visit Brabant. Samen met Heemkundekring Helmond en stadarcheologen wordt een
route ontwikkeld langs de plekken van herinnering: locaties die nog herinneren aan de
16e eeuwse stad van de meester. ‘Treed in de voetsporen van Gassel in zijn stad en zijn
streek’. Virtuele technieken maken het mogelijk ‘een kijkje te nemen’ in de vroege 16e
eeuw. Archeologische vondsten worden langs de route getoond aan het publiek.
De ontdekkingsroutes kunnen op maat samengesteld worden voor zowel gezinnen met
kinderen als liefhebbers van de geschiedenis en kunst.

DE REIS VAN DE MEESTER
Gassel leerde het vak in het aterlier van zijn vader aan de Markt in Helmond. Zijn talent
voerde hem naar Antwerpen en later Brussel waar hij zich in een lange schilderscarrière
ontpopte tot de Meester van het Landschap. Juist die reis biedt inspiratie voor een
grensoverschrijdend programma. Zo is er een samenwerking in voorbereiding voor
speciale concerten rond landschappen in de muziek met toonaangevende ensembles
uit Helmond, Antwerpen en Brussel. Omdat de beiaardier in de tijd van Gassel (beging
16e eeuw) zijn intrede deed wordt in samenwerking met de beiaardiers in Helmond,
Antwerpen en Brussel een orgelconcert voorbereid met muziekstukken uit de 16e eeuw.
Een en ander zal vergezeld gaan door lezingen met een bespiegeling op de reis van Gassel
in de Lage Landen van de 16e eeuw. In samenwerking met kunst en culturele verenigingen
wordt een arrangement ontwikkeld met de reis van de meester, de reis van Gassel als
kompas.
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Het Lucas Gassel jaar is niet uitsluitend een vliegwiel voor de culturele en economische

	Gastheren en gastvrouwen / Kasteeltuin community ism Natuurplatform Helmond.

ontwikkeling van Helmond. Het herdenkingsjaar zal ook nieuwe sociale verbindingen

	16e eeuwse wagenspelen in de Kasteeltuin.

tot stand brengen in het sociale weefsel van de stad. Niet alleen een beter imago van

	Landschap op je bord / pop up diners in Kasteeltuin Paviljoen ism Rozario en

Helmond maar ook meer trots bij de inwoners op hun stad. Sociale cohesie en educatie
vormen een speerpunt in de manifestatie Lucas Gassel. Het stimuleren van sociale en

	Literair Café Helmond met een speciale editie rond Gassel en de 16e eeuw.

culturele diversiteit en meer trots op de stad en regio vormen ons kompas. Het Lucas

	Lambertus Concerten met een uitwisselingsprogramma met ensembles uit

Gassel jaar kan dienen als aanjager van sociale cohesie en bewonersparticipatie, waarbij

V. De stad eert Gassel

horeca Helmond.

Helmond, Antwerpen en Brussel met de Reis van Gassel als inspiratie.

intensief samenspel met vele lokale organisaties voorop staat. Andere grootschalige

	Om de hoek bij Lucas Gassel / Zondagmiddag lezing Theo Driessen Instituut

manifestaties rond het eren van bekende stadsgenoten - zoals het Jheronimus Bosch jaar

	Muzikaal Landschap van Gassel / Lambertusconcerten

in ’s-Hertogenbosch - laten zien dat dit bij kan dragen aan de ‘stadstrots’ van inwoners.

	Lucas Gassel Reporters

De stichting LG nodigt daarom actief lokale organisaties en instellingen uit om mee te

	Reis door de wereld van Lucas Gassel / Project Educatie

bouwen aan het programma met Gassel en het landschap als inspiratiebron. Om samen

	Proef Lucas Gassel / Horeca – Happen trappen

een voedingsbodem en podium te creëren die deze landschapsschilder van het eerste

	Expo de landschappen van Vlisco / Ontwerpers Vlisco

uur verdient. Een stadsode aan het landschap van Gassel.

	Heel Helmond Schildert / Volksuniversiteit ea
	Lucas Gassel Routes – In de voetsporen van Gassel / Heemkundekring Helmont

Een greep uit de op handen zijnde stadsinitiatieven:
	Helmondse jeugd als ambassadeurs: speciale programma’s ontwikkeld voor de
scholen met CultuurContact Helmond en Museum Helmond.
	Symfonie Orkest Helmond & Venray met een concertreeks waarin het Landschap in
de muziek centraal staat en een nieuwe compositie ‘Gassel Hymne’.
	Orgelconcert Helmond-Antwerpen-Brussel rond de intrede van de Beiaardier aan
het begin van de 16e eeuw / tijd van Gassel.
	Het motto van Carnaval 2020 wordt verbonden met de kunst van Gassel
(Keiebijters).
	Foto serie inspired by Gassel door de Helmondse Stadskunstenaar.

	Traverse Brug – Blik op 16e eeuwse stad
	Lezing landschapsarchitectuur in de schilderkunst / Groei & Bloei
	Maak lab: Lucas Goes Urban / Joke Smeulders – Urban Matters
	Lucas meets the Future / Joke Smeulders e.a.
	Op zoek naar de nieuwe Gassel / Marlon Tielemans
	Lambertushof Poezië-zuilen / Poëziecommissie Lambertushof-Dichterskring
Helmond
	Lucas (Gassel) wandeling / Stichting Monumenten Werkgroep Helmond – cie OMD
	Goeikes – Het Jaar van Lucas Gassel / Stichting Goeikes
	(Selfie project) Alle Lucassen in Beeld !
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De bezoekersgroepen van de Lucas Gassel tentoonstelling en publieksprogramma zijn

op actieve promotie van de tentoonstelling bij scholen. Daarnaast wordt ook ingezet op

gevarieerd; van scholieren (VO, PO), dagjesmensen en (grens)toeristen tot algemene

kinderen die met ouders/familieleden meekomen.

kunstliefhebbers en liefhebbers van dit specifieke schildergenre. Ook vakspecialisten en
de stakeholders zijn bezoekersgroepen. En uiteraard zijn de inwoners van Helmond en de

DE BUITENLANDSE CULTUURREIZIGER

streek de VIP’s op de eerste rij!

Een belangrijke en redelijk nieuwe bezoekersgroep voor Helmond is de toerist met
interesse in kunst en cultuur uit het buitenland. Gezien de gunstige, geografische

4. Doelgroepen

BEZOEKERSPROFIELEN

ligging van Helmond ten opzichte van de aangrenzende buurlanden zetten we samen

Met behulp van onder andere een doelgroep segmentatietraject door EMC

met VisitBrabant en het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) in op

Cultuuronderzoeken hebben we de bezoekersgroepen (= doelgroepen) bepaald.

het aantrekken van bezoek uit de grensregio’s in België en Duitsland. Binnen de goed

We onderscheiden er vier:

bereisbare afstand/straal van circa 100-150 km zijn steden als Gent, Antwerpen, Brussel,

1.

Düsseldorf, Keulen en Aken te vinden, met een potentieel aan museumbezoekers/

Welvarende cultuursnuivers

2. Gepensioneerde cultuurliefhebbers

liefhebbers van kunst en cultuur. Vlaanderen heeft, gezien het feit dat Gassel lange tijd

3. Actieve cultuurontdekkers

in Brussel en Antwerpen werkte en leefde, een link met de kunstenaar.

4. Gezinnen met kinderen (Family markt)
5. Leerlingen PO/VO

Een verhoging van het aantal buitenlandse toeristen is geen tijdelijk effect maar het doel
is een blijvend resultaat.

Een belangrijke groep voor het museum en de expositie vormen scholieren die via
educatieve projecten de tentoonstelling bezoeken. Hoewel er al goede relaties met de
scholen zijn inclusief een gegarandeerd scholenbezoek, gaat het museum extra inzetten
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Positionering van Gassel
in eredivisie Brabantse Meesters
Lucas Gassel verdient aandacht en waardering maar Gassel is nog vrij onbekend als mens
en kunstenaar. Met de marketing- en communicatie aanpak zetten we ‘Gassel in the
picture’.

Een greep uit de marketingaanpak en middelen:
	Consumenten campagne via kanalen VisitBrabant en NBTC aangevuld met media
inkoop (print en social media)
	Bewerking van de kunst & cultuur pers, toeristische pers en algemene pers (free

Voorop staat dat Gassel als ‘changemaker’ c.q. grondlegger van het landschapsgenre
een positie verdient in de eredivisie van Brabantse schilders als Bosch, Van Gogh en
Bruegel. Juist die positionering vraagt om samenwerking met de marketingorganisatie

4. Communicatie & Marketing

publicity)
	
Perspresentaties

in

London,

Keulen/Dusseldorf

en

Antwerpen/Brussel

in

samenwerking met VisitBrabant, het NBTC en de Nederlandse Ambassades.

van destinatie Brabant: VisitBrabant. Daarom heeft de stichting LG het initiatief genomen

	
Twee groeps persbezoeken aan Helmond met vertegenwoordigers nationale en

voor een brede marketing aanpak met VisitBrabant, het NBTC, Helmond Marketing en

internationale pers (print) bij de preview van de Gassel tentoonstelling (medio maart

Museum Helmond.

2020) en in de tweede helft van 2020 rond de Landschapstriënnale en leisure aanbod
stad en regio (september 2020)

De positionering van Gassel als een van de vier Brabantse Meesters richt zich op een
gecombineerde bewerking van de nationale en internationale bezoekersmarkt.

	
Aanvullend verkennen of Helmond / Gassel tentoonstelling en highlights Gassel
programma onderdeel kunnen vormen van de TEFAF persreis (maart 2020). Mogelijk
gecombineerd als onderdeel van de positionering van de Brabantse Meesters

Marktbewerking volgt drie strategische lijnen
1.

Trade				Focus kort verblijf

2. Pers & media			

Focus free publicity

3. Consumermarketing		

Focus bereik

(Helmond/Gassel; Bosch/’s-Hertogenbosch; Nuenen/Van Gogh en Breda/Breugel).
	Busreis met vertegenwoordigers Trade en Convention markt ism Convention Buro
Brabant (meeting planners / congressen / zakelijke bijeenkomsten)
	Ontwikkeling routes in Brabant/de Peel (routebureau Brabant) en grensoverschrijdend
(route Helmond-Antwerpen-Brussel). Dit laatste in samenwerking met VisitBrabant

De communicatie en marketing wordt ingezet op de volgende markten:

gericht op Touroperators in Nederland en België.

Met name de kunst- en

cultuurverenigingen in Nederland en België zullen benaderd worden aangevuld met

Geografisch gebied

Focus

Lokaal en regionaal

Herhaalbezoek 						
Tentoonstelling en highlights programmering

ANWB en VAB (België).
	De campagnes van Citymarketing Helmond worden aangesloten op het Lucas Gassel
jaar.

Lokale programmering
Nationaal

Dagbezoek en kort verblijf 					
Tentoonstelling en highlights programmering

Internationaal (BE, DU)

Kort verblijf 							
Tentoonstelling en highlights programmering
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STORYTELLING

De communicatieboodschap zetten we weg op 4 niveaus:

Binnen de marketing- en communicatiestrategie hanteren we het uitgangspunt

1.

te communiceren met het publiek op meerdere niveaus (geografisch gezien) en

2. in de regio (Brabant)

informatielagen (op het gebied van het kennisniveau), zodat we recht doen aan de

3. in Nederland

mogelijke veelomvattendheid van het onderwerp. Met het laatste wordt bedoeld dat

4.	in het aangrenzende of verder weg gelegen buitenland (België, Duitsland en mogelijk

Lucas Gassel tot nog toe te boek staat als een mysterie omdat er relatief weinig bekend is

in de stad Helmond

de landen van herkomst van de bruiklenen).

over de mens en schilder Lucas Gassel. Het is dan ook goed denkbaar dat het onderzoek
naar het werk van Gassel dat wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd gastconservator,

DE STORY VAN GASSEL, ZIJN WERK, ZIJN TIJD, ZIJN STAD EN ZIJN REIS

(veel) meer informatie en nieuwe inzichten gaat opleveren die vervolgens wellicht vertaald

Middels storytelling gaan we actief bouwen aan het ‘brand’ Lucas Gassel en de verbinding

worden naar het publiek.

met Helmond, zijn streek en Brabant. We gaan hem voorstellen aan een groot potentieel
bezoekerspubliek met als slogan: ‘Aangenaam! Lucas Gassel, meester van het landschap’.

De communicatieboodschap:

In het bouwen van het verhaal onderkennen we de volgende storylines:
1.

Een breed publiek laten weten dat Lucas Gassel een Helmondse schilder was uit de laat 15e
eeuw die een belangrijke invloed had op de Zuid-Nederlandse landschapsschilderkunst.

Schets van het tijdbeeld begin 16e eeuw, de Gouden Eeuw van Brabant (Er was eens…)

2.	De reis van Lucas Gassel van Helmond via Antwerpen naar Brussel met een link naar
mobiliteit/automotive Helmond/Regio
3.	De rol van Gassel in de landschapsschilderkunst. Meester van het landschap. Ook

Een select publiek (lokaal/regionaal) motiveren de Helmondse schilder Lucas Gassel te

een link met het huidige landschap in stad en streek (food, streekproducten, fraai

omarmen als een groot schilderstalent uit de 15e-16e eeuw.

landschap, groen in de stad etc.)
4.	Masterplan 100 jaar kasteeltuin. Tuin toen, nu en in de toekomst. Samenwerking met

Inwoners van Helmond stimuleren kennis te vergaren over de mens Lucas Gassel die
honderden jaren geleden werd geboren in dezelfde stad als waar zij wonen,

hedendaagse meester van het landschap/landschapsarchitecten.
5.	Maak kennis met de vergeten schilder: de zoektocht naar de schilderijen verspreid
over de hele wereld. Elk schilderij legt zijn eigen weg af richting de stad van de

en hen proberen bewondering bij te brengen voor de schilder Lucas Gassel. Zodat zij trots
zijn op het feit dat Gassel uit Helmond kwam, dat zo’n grote schilder hier ooit woonde en
werkte.

meester, Helmond. Elk werk herbergt een eigen verhaal.
6.	
Beleef de wereld van Gassel. Experience, show, virtueel, muzikaal, kunstzinnig,
culinair. Treed in de voetsporen van Gassel in stad en streek.
7.	De verbinding met Helmond en de Helmonders. We bouwen samen het verhaal, de
story van Gassel in zijn stad. Denk aan boeken, de Helmondse musical, een Lucas
Biertje etc.
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6. Projectteam

PROJECTTEAM STICHTING LUCAS GASSEL
	Betty van de Walle – Van Veen – voorzitter Stichting Lucas Gassel
	Ad de Kroon – secretaris Stichting Lucas Gassel
	Toon Dingen – penningmeester Stichting Lucas Gassel
	Philippe van Esch, bestuurslid
	Anka Kuypers, bestuurslid
	Netteke van Thiel – Taminiau, bestuurslid
	Lian Duif, programmamanager
	Mariëlle van de Kerkhof - projectcoördinator fondsenwerving
	Groep5700 - communicatie
www.lucasgassel.nl

PROJECTTEAM MUSEUM HELMOND
	Marianne Splint - directeur Museum Helmond, opdrachtgever
	Annemieke Hogervorst - projectleider
	Anna Koopstra - gastconservator, gespecialiseerd in 15e en 16e eeuwse Nederlandse
schilderkunst
	Mariëlle van de Kerkhof - projectcoördinator fondsenwerving
	Jessica Hagenaars - museummarketeer
	Rosie Lelivelt - medewerker activiteiten
	Annette Wilde - educator
www.museumhelmond.nl
Stichting Vrienden van de Kasteeltuin
Deze dochterstichting van Stichting Lucas Gassel is in oprichting
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7. Samenwerkingspartners

AMBASSADEURS MUSEUM HELMOND

AMBASSADEURS STICHTING LUCAS GASSEL

Specialisten op het gebied van de 16e -eeuwse schilderkunst in de Nederlanden,

Dit comité van aanbeveling bestaat uit:

verbonden aan gerenommeerde musea en universiteiten in binnen- en buitenland zijn

	Elly Blanksma, burgemeester gemeente Helmond

door Museum Helmond gevraagd om de taak van ambassadeur voor deze tentoonstelling

	Marjan van Loon, president directeur Shell Nederland

op zich te nemen. Naast het ‘openen van deuren’ voor het verkrijgen van bruiklenen zijn

	Rianne Letschert, rector magnificus Universiteit Maastricht

zij bereid om hun specifieke kennis en ervaring te delen.
Dit wetenschappelijk comité bestaat uit:
	Drs. Peter van den Brink,
directeur Suermondt-Ludwig-Museum, Aken, Duitsland
	Drs. Edwin Buijsen,
hoofd collectie Mauritshuis, Den Haag
	Drs. Lars Hendrikman,

ADVIESCOMMISSIE
Ger Jacobs
Hans van de Laarschot
Geert Blenckers
Wim Raaijmakers
Bert Loerakker

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
	Cynthia Osiecki MA,
conservator Oude Kunst Nasjonalmuseet, Oslo, Noorwegen
	Prof. dr. Manfred Sellink,
directeur en hoofdconservator Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
	Drs. Jochen Suy,
kunsthistoricus, M-Museum Leuven, België
	Dr. Matthias Ubl,
conservator Vroeg Nederlandse Schilderkunst Rijksmuseum, Amsterdam
	Dr. Charles de Mooij
Directeur/bestuurder Noordbrabants Museum

SAMENWERKING PARTNERS
Het Lucas Gassel Jaar komt tot stand in samenwerking met de volgende partners:
	Gemeente Helmond
	Provincie Noord-Brabant
	Landschapstriënnale Brabant
	NBTC
	VisitBrabant
	Kunstloc Brabant
	Groep5700
	Helmond Marketing
	Culturele instellingen Helmond
	Radboud Universiteit Nijmegen
	Mr. Beam
	Deltavormgroep
	House of Leisure Brabant
	Sint Lucas opleidingen Eindhoven
	Groei & Bloei
	IVN
	Natuurplatform Helmond
	Bruikleengevers; musea en particuliere verzamelaars
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9. Tot slot

Het Lucas Gassel jaar biedt geweldige kansen voor Helmond. Het jaar is geen einddoel,

WIJ VRAGEN STEUN VOOR

het is een aanjager voor een duurzaam aanbod dat Helmond op de kaart zet. Een ‘small

Zoals u kunt zien in dit projectplan vragen wij steun voor een compleet publieksconcept

city’ met een ‘big dream’. Dat blijkt onder andere uit de ambitieuze plannen die hier voor

met een duurzaam cultureel karakter. De tentoonstelling maakt daar een belangrijk

uw liggen. Stichting Lucas Gassel wil samen met Museum Helmond en vele organisaties

onderdeel van uit. De duurzame elementen uit het programma zoals de Kasteeltuin

en instellingen in Helmond en Brabant een Lucas Gassel jaar vormgeven dat in al haar

(nieuw tuinontwerp voor de Kasteeltuin geïnspireerd door het werk de meesters van

facetten die ambities waarmaakt en Helmond cultureel profiel geeft.

het landschap; Springer en Gassel), de unieke interactieve licht- en geluidshow ‘Licht op
Gassel’ in de Kasteeltuin, en het landschapspaviljoen, een informatiecentrum waarin de

Duurzaam effect voor de stad

Sinds enkele jaren investeert het museum in duurzame groei. Onder andere

bezoeker wordt meegenomen in de wereld van Lucas Gassel, de landschapsschilderkunst

kwaliteitstentoonstellingen, een helder profiel en passend marketingbeleid en

en zijn stad.

investeringen in gebouwen leiden ertoe dat Museum Helmond én Kasteel Helmond meer
zichtbaar is en meer bezoekers weet te bereiken. De toenemende professionalisering leidt

Onze grote wens is om het publieksprogramma van het Lucas Gassel Jaar, bestaande uit

er ook toe dat Museum Helmond beter en op een hoger niveau kunnen samenwerken met

de tentoonstelling en het duurzame publieksconcept zodanig te ontwikkelingen dat de

bijvoorbeeld andere musea. Eenzelfde ambitie zien wij in de stad. Helmond is een stad

culturele, maatschappelijke en economische impact optimaal is.

van kansen en ambities. Juist ook omdat hier nog winst te behalen valt. De gemiddelde
culturele dichtheid is hier relatief laag ten aanzien van bijvoorbeeld een rand-stedelijke

Wij hopen dan ook u, net als wij, enthousiast bent geworden na het lezen van onze

regio. Niettemin proeven wij sterk de behoefte aan groei en kwaliteit. Stichting Lucas

plannen en deze ambitieuze tentoonstelling met publieksconcept rondom Lucas Gassel,

Gassel ziet dit project, in samenwerking met Museum Helmond, als een volgende trede

de landschapsschilder avant la lettre, van harte wilt ondersteunen.

op de trap, voor zowel de stad als het museum, waarmee wij met dank aan diversen
partijen en fondsen een volgend en hoger niveau weten te behalen. Het nemen van deze
stap, het borgen van kennis en fysieke verankeringen, zoals de bezoekerscentrum en
culturele ankerplaatsen, maken dit tot een duurzaam project waar regionale en (inter)
nationale bezoekers lang plezier van zullen hebben.
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Bijlage I. Kasteeltuin

KASTEELTUIN HELMOND
BINNENSTAD

BOSCOTONDO

STADSKANTOOR

PLATTEGROND MET BOMEN - LEONARD SPRINGER 1921

PLATTEGROND - LEONARD SPRINGER 1922

VLISCOFABRIEK

KAARTANALYSE KASTEELTUIN DOOR DE JAREN

1912

1929

1953

1963

1973

2018

HERSTEL BEEK AA VOORTZETTEN

POSITIE PAVILJOEN

RUIMTES VERBINDEN

ZICHTRELATIE

VERBLIJFSRUIMTE

MOESTUIN

AANZICHT VLISCO FABRIEK

INSPIRATIE
Inspiratie

Bijlage II. Licht-/Geluidshow

Concept | Lucas Gassel Helmond 2020 | Mr.Beam

4
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PROJECTIE SHOW
Projectieshow
OP HET
op
hetKASTEEL
kasteel

TRAILER VIDEO
Trailer
video
Om het concept te presenteren hebben is er een trailer video gecreëerd om de sfeer en
idee over te brengen. Via onderstaande link is deze video te bekijken.

Ter ere van Lucas Gassel zullen we een licht en projectie show ontwikkelen dat Kasteel
Helmond als canvas gebruikt. Met behulp van projection mapping en audiovisuele

Het wachtwoord is: helmond2020

technieken zal er een unieke licht voorstelling op maat gemaakt worden. Passend enkel en

https://vimeo.com/328691887

alleen op Kasteel Helmond en gebruikmakend van alle architectonische elementen om
een groots en dynamische beleving te creëren. Met behulp van hedendaagse technologie,
worden we meegenomen naar een klassiek gedachtengoed.

De voorstelling zal verhalend zijn en zal de toeschouwer visueel meenemen op een reis
door de wereld van Lucas Gassel. Als vertrekpunt staat zijn werk centraal waar vanuit we
zullen vertrekken. Schilderingen en tekeningen die op het kasteel ontstaan, figuren die tot
leven komen en ons meer context geven over deze taferelen.

De muziek zal speciaal voor deze voorstelling gecomponeerd zijn en zal een grote rol
spelen in de voorstelling. Het zal de sfeer en emotie van de werken benadrukken en de
toeschouwer een filmische beleving geven.

Concept | Lucas Gassel Helmond 2020 | Mr.Beam
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Projectieshow
PROJECTIESHOW
OP HET
op
hetKASTEEL
kasteel
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Projectieshow
PROJECTIESHOW
OP HET
op
hetKASTEEL
kasteel
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Verlichte
paden
VERLICHTE PADEN

Interactieve
boom
INTERACTIEVE BOOM
Tijdens de wandeling om het kasteel heen zal de bezoeker diverse aangelichte bomen en

Met behulp van duurzaam licht, zal de bezoeker uitgenodigd worden om

struiken ontdekken. Deze zullen op subtiele wijze verwondering en aandacht opwekken

verder te kijken dan enkel de projectieshow.

door te ademen in licht en geluid.

Loop een prachtige route langs de nieuw ontworpen flora en fauna rondom

Een reeks interactieve bomen nodigen de toeschouwer uit om deel uit de maken van het

het kasteel. Stap midden in het landschap en aanschouw de magische

landschap en in contact te komen met de natuur. Letterlijk.

omgeving.

Door aanraking en beweging zal de boom tot leven komen en zal het dmv licht en geluid
bloeien. Een magisch effect en een verrassend element in het landschap.

Concept | Lucas Gassel Helmond 2020 | Mr.Beam
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Interactieve
boom
INTERACTIEVE BOOM

INTERACTIEF FRAME
Interactieve
boom
Creëer een eigen licht landschap door middel van technologie en beweging.
In het park zal een groot schilderij frame komen te staan waar geen canvas in zit,
maar dat dient als kijkraam. Uitkijkend op een bomen compositie in de tuin, wordt
men uitgenodigd om deze te beïnvloeden door middel van beweging en interactie.

Licht, en geluid transformeren het landschap en de bezoeker bepaalt hoe dat
gebeurt. Hierdoor wordt de bezoeker opnieuw onderdeel van het werk, als het
ware wordt het uitgenodigd om zijn/haar eigen landschap te creëren.

Een spel tussen mens, natuur en technologie dat een magisch resultaat kent.

Concept | Lucas Gassel Helmond 2020 | Mr.Beam
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Interactief
frame
INTERACTIEF FRAME

Vergeten
wateren
VERGETEN WATEREN
Een klein gedeelte van De Aa is niet meer te zien in het gebied rondom het kasteel.
Door gebruik van duurzaam licht, kunnen we deze vergeten stroming terugbrengen om en
het verbinden met de rest van de omgeving.

Concept | Lucas Gassel Helmond 2020 | Mr.Beam
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Planning
Process
PLANNING &&PROCESS

Eerder
werk:
EERDER WERK:
BOSCH BY
Bosch
byNIGHT
night

In een vervolgfase zal een uitgebreide planning en tijdsindicatie gepresenteerd worden
om de realisatie van het project inzichtelijk te maken.
Het proces van onze studio ziet er als volgt uit;

https://mrbeam.com/work/bosch-by-night/
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Eerder
werk:
EERDER WERK:
OLD MASTERS,
NEW
HEROES
Old
masters,
new
heroes

Bijlage III. Paviljoen

https://mrbeam.com/work/old-masters-new-heroes/

Concept | Lucas Gassel Helmond 2020 | Mr.Beam
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GASSEL EXPERIENCE PAVILJOEN
DOEL: Een paviljoen creëren onder de bestaande traverse waarin een introductie gegeven wordt op Gassel en het prille begin van de
landschapsschilderkunst in de zestiende eeuw, met Gassel als onderlegger van dit genre.

UITGANGSPUNTEN PAVILJOEN:
De Traverse gebruiken/verhullen
Beleefbaar vanaf de weg
Concept is voort te zetten in landschapsarchitectuur van de kasteeltuin
Verwijzing naar landschap(schilderkunst) van Gassel
Wisselend bruikbaar voor Helmondse partijen
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LUCAS GASSEL 2020
HOOFDROL VOOR DE BRABANTSE MEESTER VAN HET LANDSCHAP
HEFBOOM VOOR DUURZAME STEDELIJKE ONTWIKKELING
INTERNATIONAAL PODIUM VOOR DE LANDSCHAPSSCHILDER VAN HET 1e UUR
PUBLIEKSPROGRAMMA MET ALLURE
EERSTE OVERZICHTSTENTOONSTELLING NA 450 JAAR
KUNSTHISTORISCH ONDERZOEK
EXPOSITIE

DE STORY TELLING:

DUURZAAM PUBLIEKSPROGRAMMA:

ZIJN STAD …

-

VERSTERKEN AANTREKKINGSKRACHT HELMOND
KASTEEL en KASTEELTUIN ALS TREKKER EN BINDMIDDEL VOOR HELMONDERS
INTERACTIEVE LICHT-/GELUIDSHOW – GASSEL BY NIGHT
LUCAS GASSEL LANDSCHAPSPAVILJOEN
ROUTES EN ARRANGEMENTEN: IN DE VOETSPOREN VAN … / DE REIS VAN DE MEESTER
DE STAD EERT LUCAS GASSEL
SAMENWERKING LANDSCHAPTRIËNNALE 2020

ZIJN REIS …

-

DOELGROEPEN:
WELVARENDE CULTUURSNUIVERS
ACTIEVE CULTUURONTDEKKERS
FAMILIES EN GEZINNEN MET KINDEREN
STUDENTEN EN LEERLINGEN
BUITENLANDSE CULTUURREIZIGEN

-

ZIJN WERK …
ZIJN TIJD …
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Het Kasteelplein wordt het centrale knooppunt
tussen de recreatieve hotspots van Helmond
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Onder de Kasteel-Tracerse;
Zoekgebied voor iconisch paviljoen
fietsenstalling, 535 m2
(huidig 830m2)

Kasteelplein als knooppunt van recreatieve routes:
Een plaats om te verblijven, ontmoeten, informeren en
evenementen
Fysieke afbakening kasteeltuin:

voetgangersroutes

paviljoen (1000 m2)

“zwevend” plateau (zitrand)
met terrasruimte

wand representatief maken

subtiele aanduiding rijbaan
(auto’s te gast op het plein)
bestaande bomen

bestaande plantenvakken
ontwerp door Piet Oudolf

Fysieke afbakening kasteeltuin:
Wand representatief maken
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verhard plein
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ONTWERPTHEMA - INFLATABLE
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ONTWERPTHEMA - GEWOVEN
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ONTWERPTHEMA - PERFORATIE
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ONTWERPTHEMA - SCULPTUREN

71

12

TOEPASSING ONTWERPTHEMATIEKEN

REFERENTIEBEELDEN

Gelaagd paviljoen als referentie naar het landschap

Bestaande kolommen:
Transformeren naar boomsculpturen.

Opgespannen doeken:
Verhullen de Traverse

Huidige traverse

Gevelwanden van geperforeerd
plaatmateriaal
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Verhoogd maaiveld
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IMPRESSIE EINDBEELD
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