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Henk Helmantel en Henk Heideveld zij aan zij in Museums Vledder
In het Museum voor Valse Kunst in Vledder wordt op 1 april 2017 een bijzondere
tentoonstelling geopend. Werk van de Groningse kunstenaar Henk Helmantel zal zij aan zij te
zien zijn met enkele werken van Henk Heideveld, die de werken van Helmantel ‘in diens stijl’
heeft nageschilderd. Het zal voor de bezoeker een bijzondere gewaarwording zijn een
dergelijke ‘tweeling sensatie’ te ondergaan.
Henk Helmantel (1945) is een schilder met grote liefde voor de oude meesters, waarmee hij
in zijn tienerjaren kennis maakte tijdens zijn vele bezoeken aan het Rijksmuseum in
Amsterdam. Helmantel, opgeleid aan de kunstacademie Minerva in Groningen, heeft die
liefde voor de oude schilderkunst nooit verloochend. Helmantels werk vindt internationaal
grote erkenning. Tot de landen waar zijn werk is geëxposeerd behoren Taiwan, de VS,
Duitsland, Tsjechië, Italië, Engeland, Frankrijk en Indonesië.
(Museum Helmantel, Abt 2 in Westeremden. www.helmantel.nl)
Henk Heideveld (1950), volgde net als Helmantel zijn opleiding aan de kunstacademie
Minerva in Groningen. Sinds 1977 is hij fulltime beeldend kunstenaar.
Het werk van Heideveld is in de afgelopen 40 jaar op vele exposities in Nederland en
Duitsland te zien geweest. Tot zijn oeuvre behoren behalve schilderijen en tekeningen ook
performances.
Heideveld heeft een galerie in Zwolle (Galerie Henk Heideveld, Brink 2.
www.henkheideveld.nl)
Dat Heideveld enkele werken van Helmantel heeft nageschilderd is gebeurd met open vizier.
Het zijn dus geen ‘vervalsingen’, waar het Museum voor Valse Kunst bekend om is. Het
verschil zal duidelijk worden gemaakt tijdens de rondleidingen in het museum, waar de
bezoeker uitleg krijgt over het verschil tussen vervalsingen, kopieën van kunstwerken, en
werken "in de stijl van".
De expositie Helmantel-Heideveld blijft in Museums Vledder te zien tot en met zondag 25
juni. Openingstijden: woensdag t/m zondag van 11 tot 17 uur. De laatste rondleiding start
uiterlijk om 15.30 uur.
Museums Vledder, Brink 1, Vledder. www.museums-vledder.nl

