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'225 SANNEKE STIGTER
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Al bijna 40jaar
werkt OttoHet
terscheid aan een
oeuvre dat uitslui
tend bestaat uit
werk op papier.
In zijn werk is
collageverweven
met gemengde
technieken. Zo
maakt hij
abstracte, gevoe
lige beelden. Het
werk draagt
nooit een titel.
Het moet de ver
beelding prikke
len. Binnenkort
wordt op zijn 70e
verjaardag een
overzichtstentoon
stellingbij Galerie
Clemenin
Amsterdam tge
pend. Daar is
goed te zien hoe
het karakter van
het werk per
periode verschilt
en hoe toch altijd
de hand van oOtto
Hetterscheid
onmiskenbaar
aanwezig is.

Otto Hetterscheid: zonder titel, 1996;
gemengde techniek op popier, 39,3 x 27 cm
Otto Hetterscheid: zonder titel, 1971;
gemengde techniek op papier, 31 x 20,5cm
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 EN 7,-'/226
Hettersche id (1927Vught) heeft zijn plaats in de Neder
landse kunstgeschiedenis zeker verdiend. Het is echter
niet gemakkelij k om die plek teduiden. Ofhij bij een bepaalde stroming kan worden ingedeeld, valt moeil ijk te
zeggen. Nu hoeft dat gelukkig ook niet, maar in het boek
bevan de AMC-collectie wordt hij onder het abstract e
pressionisme geplaatst. Er hangen meer dan twintig xco
lages lvan Hetterscheid bij de Eerste Hulp van het Aca
demisch Medisch Centrum in Amsterdam. Daar is ook
werk bi van eind jaren  datinderdaad vrij expressief
aandoet. Het is fe l van kleur, met stukjes papier die van
affiches zijn gescheurd of op straat zijngevonden. ZO
ging ook zijn grote voorbeeld Kurt Scl1\vitters te werk,
die aldoor van zijn fie ts afstapte om alles waar zijn oog
op viel op te rapen voor zijn kunst. Deze collages van
Hetterscheid doen ook denken aan de vroegAmeri
tje vanhet
wordt
beschouwdEr
kaanse
popabstract
art ractexpressionisme
Rauschenberg, dat
rdeens
als t
zijn sporen zichtbaar van sigarettenpakjes, toegangs
kaartjes, stukkenkrant, pakpapier, behang; allemaal spo
ren \'an onze consumptiemaatschappij.
Toch kanhet oeuvrevan Hetterscheid niet uitsluitend als
abstract expressionistisch worden betiteld . Er is bijvoor
beeld een periode geweest, in de jaren zeventig, waarin
hij zich beperkte rot de kleur
met hooguit enkele brui
ne accenten. Hij heeft in die tijd ook een serie werken
gemaa kt die minder abstract aandoet, doordateen hori
zon telkens de suggestie van een landschap wekt.
Begin jaren tachtig heeft hi geïnspireerd door Tapiès,
zwaar, b ijna materie-achtig werk gemaakt. jHet meeste
werk van l ietterscheid is echter heel poëtisch, muzikaal
of juist stil, sferisch en soms bijna ijl van karakter. Lyrisch
abstract lijkt daarom een betere omschrij1·ing v zijn
werk, anhoeweldie term meestal wordtgebruikt voor een
bepaaldsoort kunst van een groep kunstenaars uit de ja
ren vijftig, waartoe Hetterscheid niet hehoort. Hij heeft
zich nooit hij een groep kunstenaarsgevoebehalve
bij het Amersfoortse kunstenaarsgenootschap De Ploegh,
gddatechter geen boodschap vcrkondigt of een bepaalde
stijl voorstaat. Hetterscheid is dus niet echt te vangen in
termen van de Nederlandse kunstgeschiedenis. Je zou
kunnen zeggen dat hij tijdloze kunst maakt. Het is niet
nieuwwar hij doet, maar zijn werk i-; oprecht. isintegeren
sprekend. liet nocligt u it om Hetvaahekeken re kwordenen
telkens oogt het\\'erk verassend fris elevendig
Hetterscheid maaktzijn werkop papierzonder dtadaar
een ander ideeaantengrondsla ligt. gdandateen bepaalde bedrangheertoe mdwint !lij gaatheelintuïtief te
werk Denkenkomt er niet aantepas\\'ant dankomt er
volgenshemnietsuit zijn vingersPasalshij eenmaalb
ezig is. ziet hij wa hi j tdoeten kanhij eventuekritische
elkanttekeningenplaatseDoordat hij zo nimpulsiefwerkt
komt het veel voordat hij naenige tijd ensomszelf s
najare nog nveranderingenop het papieraanbrengt Wat
het clan preciesis waarhij nog niet WHYreden overis kan
hi j moeilijk zeggenHet voelteenvoudig niet goe
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Van de spontane en explos ieve wijze waarop Hetter
scheid zich op het papier uitdrukt, verraadt zijn atelie
rwoning in Amsterdam helemaal niets. Een rommelig ate
lier is hem vreemd. Het is er altijd opgeruimd. Hij heeft
het smaakvol en praktisch ingericht. Er staanstrakke moderne meubelen, in de kast staan platen en kunstboeken
en aan de witte wanden hangen slechts een paar kleine
schilderijen. Er is niets moaanwezigdoverbodig is. atOp
merkelijk genoeg is juist hier de hand \'an Hetterscheid
goed te herkennen. Zijn huis weerspiegelt namelijk de
enige gedachte d ie l ietterscheid wel over zijn werk ver
kondigt; hij w met zo \\'einig mogelijk miekielen een zo
krachtig mogelijk beeld treffen. Hoewel in zijn kunst de
emotionele ilwerkwijzezichtbaar de boventoon voert ligt
het zoeken naar harmon ieuze verhoudingen eraanten
grondslag.

Otto Hetterscheid: zonder
titel, 1995; gemengde
techniek op papier,
53,5 x 30,5cm

Hetterscheids werk is zichtbaar metpassie enzorg ver
vaardigd, totdat de juiste toon is gevonden. Uiteindelijk
hebben deall elementen een functie. Elk stuk papier sug
gereert eegeheim, elke kleurnuance is zuiver. nelkelijn
is raak en het geheel vormt eeven\\'ichtige encomposi
tie. Hetterscheid verpakt zijn emotie in een spannend
beeld, waar tegelijkertij ook een zekere sereniteitvan
uit ga atZIjn ophetJHYHRlgebaseerde\\'erk\\'i jze. wordt
altijd ook achteraf. door hegecontroleerd. mOnlang
sheefhij. taanleiding naarvaneen expositievanchillida
in e enneiuw\\'erk gekrabbeld hommagede Chillida
I lij t\\'ijfelr er nog aaof hi j dar nwel zal laten staan Het
is hemw te nadrukkelijk. zo' n duidelijke atboodscha
En pbovendienmerkt hij op dahij de zin tverkeerd heeft
geschrevenWe zulle zien!

nOttoHetterscheid, 8 november t/ m 10december in
Galerie Clement/Printshop Prinsengracht 843-845,
Amsterdam. Di. t/ m za. 11.00-17.3uur, 1e zo. v.d.
maand 13.00-1 07.00uur.
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