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HETTY HEYSTER
- Sculptures -



Dieren verbeeld
Hetty Heyster weet alsgeen ander dieren in brons te verbeelden Zeverwerkt de karakteristieke 
kenmerken van een dier op originelewijze , opdat de natuur van het dier en de kunst van het brons 
met elkaarversmeltenVolgensHeyster is het de opgave om het dier in zijn waarde te latenzonder 
dat de hand van de kunstenaar boventoon gaat voeren. Heyster concentreert zich bewust op dieren, 
omdat het dier zuiver is, oorspronkelijk en natuurlijk Zijn vorm is dat ook. Deze puurheid biedt de 
beeldhouwster de mogelijkheid om de werkelijkeverhouding tussen vorm en inhoud te onderzoeken . 
De ingenieuze manier waarop innerlijken uiterlijk in de natuur met elkaarzijn verenigd, wordt in het 
werk van Heyster op unieke wijze benaderd . Daarbij krijgen de anatomische bouw en de huid veel
aandacht. 

Hetty Heyster represents animals in bronze in a highly individua/istic manner. Shemoulds the 
characteristic traits of an animal in such a way. that the nature of animal and the art of bronze are 
fused. According to Heyster you have to accept the animal as it is and never let it be overruled by 
the ar tist's touch. Heyster concentraces consciously on animals, because the animal is pure, original 
and natura/ in nature and in farm. This purity offers the sculptress the possibility to investigate the 
real relation between farm and content. The ingenious way in which inner and outer appearance are 
united in nature, is uniquely approached by Heyster. Anatomie structure and the skin in particu/ar 
receive attention. 

kleine condor omkijkend, 1996, brons unicum, 30 x 30 x 12 cm., reg.nr. 229 , gieterij Steylaert



Heysters beeldvan de yak toont hoe de huid bij de heupen strak om de botten en spieren is 
gespannen, terwijlhet brons aan de onderkant losjes in schijnbaar willekeurige plooienhangt. 
Je kunt je goed voorstellenhoe de vacht onderaan de buik lichtheen en weer zalwiegen en hoe de 
botten de huid opnieuw naar buiten zullen drukken alshij een poot zou verzetten. Heyster heeft de 
vacht van de yak gedeeltelijkabstract weergegeven, waardoor een eigenwijs grafisch patroon zijn 
uiterlijkkarakteriseert. De prachtige hoorns, die krachtig uit zijn kop omhoog steken, zijn juist weer 
natuurgetrouw weergegeven. 

Heysters sculpture of the yak shows how at the hips the skin fits t ightfy around the bones and 
musc!es, whife in other p/aces the bronze hangs in seemingly arbitrary fa/ds. Dne can abserve how 
the fur under the belly wil! sway sfightly and how the bones wil! push the skin outward again when he 
moves. Heyster has shaped the skin partly in an abstract way sa that a playfuf graphic pattem 
characterizes the yaks appearance. lts beautiful horns, on the other hand, that powerfully rise trom 
the head, remain tru!y natura!. 

yak, 1997, brons, opl. 6 , 47 x 28 x 20cm., reg .nr. 240 gieterij M. Smit



jaguar, 1996-97, brons, opl. 9 46x16x12cm., reg.nr.233, gieterijM.Smit 

Het abstraheren voert Heyster ,vooral in haar vrije werk door, zonder dat daarbij de herkenbaarheid 
van het dier wordt aangetast. Door de essentie bloote tleggenwordt het dier juist sterker 
neergezet. Zo is haar rennende cheetah, die nauwelijksde grond raakt, echt gestroomlijnd. Het is 
alsofde getekende schetsen letterlijk in het driedimensionale beeld zijn omgezet. Rake lijnen in brons 
geven de kern weer van de rennende cheetah. Het slankedier beweegt zich soepelen razendsnel

Heyster carries through abstraction without a/tering the essentia/ farm of the anima/. By laying bare 
the essence, the animal is depicted in allits strength. For example her running cheetah, that barely 
touches the ground, is really streamlined. lt is as if sketches are liter ally transformed into sculpture. 
Just the right bronze lines depiet the heart of the running cheetah. lt shows the stender animal 
moving smoothly and at great velocity. 

cheetah rennend, 1994, brons , opl. 9 , 55 x 23 x 15 cm.. reg. nr. 204 gieterij Atelier80



Vormen die een dier kenmerken, worden in het werk van Heyster geaccentueerd en het overbodige 
wordt achterwege gelaten Veren van een vogelworden niet stuk voor stuk uitgewerkt, maar al
kaartenwaaiers in sbeeld gebracht. In massief metaalheeft Heyster de gewichtloosheid van de vogel
weten uit te drukken door het beeldzo open mogelijkte construeren. De vleugelsvan de condor zijn 
losjesover elkaargevouwen in repen brons, waardoor de suggestie wordt gewekt dat de vogel ieder 
moment zijn vleugelskan spreiden om weg te vliegen

The basic structure of the animal is accentuated and the superfluous is omitted in Heysters pieces. 
Feathers of a bird are nat sculpted one by one, but constructed in the farm of a pack of cards. 
With heavy metal Heyster succeeds in showing the weightlessness of a bird by constructing the 
sculpture as open a manner as possible. The wings of the condor are loosely folded in strips of 
bronze, suggesting that the bird can spread its wings and fly away at any time. 

condor zittend. 19 96-97, brons, opl 6 , 4 7 x 28 x .20 cm., reg .nr. 240 gieterij M . Smit



Hetty Heyster, geboren 17 maar t 1943 te Nijmegen 

opleiding:

1 966-1 967 Schoolof Art and Design, Montreal
1967-1971 Akademie van BeeldendeKunsten, Rotterdam 

lidmaatschap

NederlandseKring van Beeldhouwers
Oe PloeghAmersfoort 
Arti et Amicitiae, Amsterdam 

opdrachten vanaf 1996: 

1996 Vereniging FamilieSalm twee zalmen, deurgrepen op glazendeur en , aquarium Artis 
1997 UNA, Diemen: zwaan opvliegend 

Particulier kroonkraanvogel, oplage4 
Coberco/Kambyk bv, Veghel nijlpaard, ZOOMoseau 

exposities vanaf 1996: 

1996 

1997 

1998 

(s) = 
(2 ) = 
(g) = 

DeltaArt GalleryNijmegen (2) 
De Twee Pauwen, Den Haag (4) 
Oe AmsteltuinAmsterdams BeeldhouwersKollectief Amstelveen (g) 
ZwolscheAlgemene/GalerieHommage 'Amsterdamse ambiance' , Nieuwegein (8) 
Dehullugalerieen beeldentuinBeelden in Gees 1996', Gees (g) 
KunstRAI96/0e Ploegh Amsterdam (g) 
Hein Jurgens 'La Belle la Bête', Tilburg (g) 
Arti et Amicitiae Salon 1996', Amsterdam (g) 
GaleriePolder Borne (g) 
Oe Amsteltuin 'Kerstexpositie', Amstelveen (g) 
GalerieDe Ploegh Amersfoort (g) 
HollandArt Fair /Brauckmann Galerie Den Haag (g) 
HotelDe Zwaan/Stichting TiliaPaaspraalDelden [g) 
Dehullugalerieen beeldentuinBeelden in Gees 1997', Gees (g) 
De AmsteltuinAmsteltuin '97', Amstelveen (g) 
DeltaArt Gallery 'Daktimo', Nijmegen (2) 
KunstRAI97 /Oe Ploegh Amsterdam (g) 
Arti et Amicitiae SalonActuelAmsterdam (g) 
GalerieDe Vis, Harlingen (g) 
GalerieOe Ploegh Amersfoort [g) 
GalerieHommage, Amsterdam [g) 
De Amsteltuin 'Kerstexpositie', Amstelveen [g) 
GalerieDe Andere Deur, Vlijmen (g) 
GalerieAporrhaies, Ermelo (g) 
Oe AmsteltuinAmsteltuin '98' , Amstelveen (g) 
Dehullu galerieen beeldentuinBeelden in Gees 1 997', Ge es [g) 
KunstRAl 98/GalerieOe Vis, Amsterdam [g) 
De Amsteltuin Amstelveen [s) 
Museum Flehite/GalerieOe Ploegh '50jaar dierentuin Amersfoor t ', Amersfoort (g) 
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