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’Verwonder je over wat zich
voordoet voor je oog’

INTERVIEW
HENK HELMANTEL

3 Kunstenaar uit Westeremden schil-
dert al 45 jaar lang
3 Expositie ’Ieder jaar anders’ met
keuze uit eigen werk in museum De
Weem in Westeremden

Door Illand Pietersma
Westeremden "Mensen noemen mij bijna auto-

matisch ’de stillevenschilder’", zegtHenkHelman-

tel. "Maar ik schilder ook allerlei andere onderwer-

pen. Zo maak ik ieder jaar wel een paar kerkinte-

rieurs." Een van de meest recente is de kerk van

Buttforde, gelegen in het noorden van Ost-Fries-

land.

We lopen door zijn museum De Weem in Wes-

teremden. Dit seizoen hangen er zeventig schilde-

rijen van Helmantel, onder de titel ’Ieder jaar an-

ders’. Maar men zegt toch dat hij altijd hetzelfde

schildert? "We laten elke keer een nieuwe selectie

zien. En ik word altijd weer gegrepen door de the-

ma’s en onderwerpen." Er is bijvoorbeeld een schil-

derij van een dode ekster. "Wanneer ik zo een zie

liggen, kan ik het niet nalaten die te schilderen."

Verderop is een stilleven met grote roemer en

kweeperen. "In Westeremden is één boomgaard

met zúlke mooie kweeperen. Die móet ik schilde-

ren."

We gaan naar het interieur van Buttforde. Hel-

mantel wil dat schilderij bespreken, om een min-

der bekende kant van zijn werk te belichten. "Het

is een zogenaamde ‘granietkerk’, met buitenom

granietblokken. Binnenin is een van de best be-

waarde zeventiende-eeuwse interieurs en een bij-

zonder orgel. Ik was meteen getroffen door die

diakenstoel. Die kleur, en die bijna aandoenlijke

’draaiorgelversiering’ erop. Het is prachtige volks-

kunst, die sterk vertegenwoordigd is in Ost-Friese

kerken."

Door Illand Pietersma

kerken."

Schildert Hel-

mantel zo’n voor-

stelling exact na? "Je

zoekt natuurlijk tot

de compositie klopt.

Daarom heb ik de

lessenaar iets naar

achteren gezet. An-

ders zou je daar pal

tegenaan kijken. En

terwijl ik met het

schilderij bezig was,

overleed Gustav Le-

onardt, een van de

belangrijkste Ne-

derlandse musici op

het klavecimbel, en daarnaast organist en dirigent.

Zijn techniek en opvattingen waren bijzonder.

Daarom heb ik de vrijheid genomen op een steen

zijn initialen te schilderen, alsof het erin gegra-

veerd is."

De werkelijkheid hoeft dus niet precies nage-

bootst te worden. "Je kunt wel zeggen dat ik heel

realistisch werk. Maar ik denk abstract. Ik kijk bij-

voorbeeld naar kleurverdeling, ritmiek en hoe

vlakken ten opzichte van elkaar staan. Vanuit die

abstractie vul ik een schilderij realistisch in.Ofhet

nou een stilleven of een interieur is. In dit geval

vormen dat Engels rood van die diakenstoel, dat

groenachtig blauw van de banken erachter en het

ritme van die bogen een prachtig uitgangspunt."

Helmantel heeft een voorkeur voor Romaanse

kerken. "Zo’n rondboogconstructie is het mooiste

dat er is. Die ronde vorm is zo volmaakt. In de go-

tiek kreeg je die puntbogen, omdaarmee ookmeer

licht indekerk tekrijgen. Ikhoumeer vande intie-

me sfeer van een Romaanse kerk, waar het licht

maar mondjesmaat binnenkomt."

Kerkinterieurs associëren velen met een Hol-

landse meester als Pieter Saenredam. "Dat is mis-

schien iets te snel gedacht. Maar het is wel zo dat,

toen ik voor het eerst in de Pieterskerk in Utrecht

kwam, meteen dacht: ’dit is Saenredam.’ Hij moet

door dezelfde atmosfeer geraakt zijn als ik. Alleen

reageren we er beiden anders op."

"Voormij is eenbelangrijke factor dat ikmij van-

uit mijn christelijk geloof zeer betrokken voel bij

kerkinterieurs. Natuurlijk zijn het bouwsels van

mensen, en niet van God. In de schepping zit de

hand van God. Maar bij een protestantse kerk heb

ik sterk het gevoel: dit is het huis van God. Het

hoeft geen kathedraal te zijn. Het kan in alle een-

voud."

"Ik breng dat niet te nadrukkelijk naar voren. Als

schilder ben ik in eerste instantie bezig met licht,

kleur en compositie. Tochwil ik demensen op een

spoor zetten. Verwonder je overwat zich voordoet

voor je oog en vergeet niet wie er achter zit. Die

gedachte vertaal ik dan naar: zie die banken eens,

die trap, die bogen. Wat een boeiend gebeuren!"

Exposities
’Ieder jaar Anders’, Henk’Ieder jaar Anders’, Henk
Helmantel, museum De
Weem, Abt Emopand 2, Wes-
teremden. Open t/m 27 okt,
do-za 13-17. Tot eind oktober
is in het ikonenmuseum in
Kampen de tentoonstelling
’Beeld ontmoet ikoon’ met
middeleeuwse objecten uit de
collectie van Helmantel. Begin
november begint daar een
schilderijenexpositie. Tot eind
december exposeert Helman-
tel met Maarten ’t Hart kerk-
interieurs in museum Schok-
land. In klooster Ter Apel is
permanent een expositie van
Helmantels middeleeuwse
objecten en kerkinterieurs.

’’Je kunt
wel

zeggen
dat ik

heel rea-
listisch
werk.

Maar ik
denk

abstract.

¬ Achter het Doksaal van de kerk in Buttforde, Ost-Friesland, een schilderij van Henk Helmantel.

¬ Helmantel


