Essentie verbeeld
Ad wagemakers
Op 22 mei jl. werd Sjef Hutschemakers 80 jaar. Twee exposities, een interview
door Leo Feijen en aandacht voor deze mijlpaal in de plaatselijke media. En
omdat Ad Wagemakers hem opzocht, nu ook in De Roerom.

Zo'n 60 jaar is Sjef Hutschemakers al professioneel kunstenaar. Maar er een punt
achter zetten, daarvan is geen sprake.
Door te blijven doen wat hij altijd deed
houdt hij geest en lichaam fit. Hij werkt
als monumentaal kunstschilder, glazenier
en graficus; drie disciplines dus. Hoewel
hij zijn loopbaan startte in de naoorlogse
periode, waarin de wereld sterk veranderde, heeft hij daar nooit veel invloed
van ondervonden in zijn werk. Zijn werk
is tijdloos; er is geen etiket op zijn stijl
te plakken. Sjef wil steeds de essentie
verbeelden: een boer met zijn vee, een
moeder met haar kind, Christus aan het
kruis. Het zijn thema's die in zijn werk
regelmatig terugkeren. De band van een
mens met zijn omgeving en in zijn relatie
met God zijn onveranderlijke oerwaarden
die getuigen van respect voor het leven.

Academie vervolgde hij zijn opleiding als
monumentaal schilder, waarin hij leerde
op zoek te gaan naar het wezenlijke van
de dingen. Communicatie maakte hij er
tot zijn instelling om verbanden goed te
verstaan en te begrijpen en deze vervolgens met toewijding te verbeelden.

Inspiratie

Leren kijken

Al werkend doet Sjef zijn inspiratie op.
Zoals met een vliegwiel kost het opstarten
de meeste energie. Daarna gaat het bijna
vanzelf. Sommigen zeggen dat je meteen
aan de slag moet gaan als je inspiratie
hebt; ook 's nachts. Sjef laat het echter
rustig bezinken en slaapt dan gewoon
door. Een werk maken is voor 90% zwoegen en voor 10% genieten. Een schilderij
maken geeft aanvankelijk geen plezier,
pas tegen het einde schildert Hutschemakers vanuit zijn buik, zijn eigen taal, zijn
bezielde taal.

Al op de lagere school bleef het talent van
Sjef niet onopgemerkt. Zijn onderwijzer
gaf hem papier en potlood en stimuleerde
hem zich te ontplooien. Hoewel het voor
zijn ouders niet vanzelfsprekend was,
bezocht Sjef de Kunstnijverheidsschool
in Maastricht. Daar leerde hij het vak
in lessen anatomie en bevordering van
de waarneming. Aan de Jan van Eyck

Vlak voor haar dood vroeg zijn zeer
gelovige moeder hem waarom hij geen
religieus werk schilderde. 'Dat doe ik toch
al wanneer ik een landschap schilder of
een boer met zijn vee', meende Sjef. Zijn
moeder doelde echter op meer bijbelse
thema's en christelijke beelden. Vanaf

Religieus of profaan?

dat moment kregen religieuze onderwerpen een meer prominente plaats in zijn
werk. Er kwamen opdrachten om kerken
te beglazen en hij schilderde meerdere
keren de kruisweg. In zijn geboortedorp
Banholt bracht Sjef wand- en plafondschilderingen aan en uiteindelijk nam hij
de hele kerk, inclusief de banken, onder
handen. De jaarlijkse processie vormt een
hoogtepunt in het jaar en is daarmee een
geliefd onderwerp van zijn werk. Kranten
leest Sjef niet, want de negatieve berichten
die daarin te lezen zijn geven hem geen
inspiratie. Liever leest hij 's morgens in de
bijbel, waarna hij fris aan het werk kan.

Tweekleurig
De beide ouders van Sjef zijn overleden,
maar hij voelt nog steeds een intense
verbondenheid met hen. Zijn werk kleurt
nu eens naar vader, dan weer naar moeder. Beiden waren zeer gelovige mensen
en vonden daarin een gemeenschappelijk levensdoel. Maar ze waren ook
heel verschillend: vader was als boer een
echt aardmens; moeder was meer mystiek. In schilderijen geïnspireerd op zijn
vader komt het gebruik van aardkleuren
terug. In die waarin zijn moeder de inspiratiebron is geweest zijn het etherische - blauw jlila - kleuren. Aardkleuren
drukken een meer neerslachtig gevoel uit;
etherische kleuren juist meer opgaand,
bevrijdend.

Min en plus
Zijn loopbaan ging echt niet altijd over rozen. In perioden waarin hij zich eenzaam
voelde was hij weinig geïnspireerd. Hij gaf
tien jaar lang les op de academie, maar
van lesgeven in combinatie met werken
als kunstenaar ging weinig positieve
interactie uit. Zelf is hij over zijn werk uit
die periode niet tevreden, al ziet lang niet
iedereen dit zo. Een werk als De aardappelrooiers is hem heel nabij. De mensen
die in dit werk het onderwerp vormen
vereenzelvigen zich met de aardappel,
zijn gelukkig in de verbondenheid met de
vruchten die de aarde voortbrengt.
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Stichting Sjef Hutsch
Sjef heeft nagedacht hoe het na zijn dood
met zijn werk moet. Er is een stichting
in het leven geroepen die zijn werken
conserveert en het regelmatig presenteert. Zo worden deze dienstbaar aan de
gemeenschap en zorgt de stichting voor
continuïteit. In Klooster Wittem is tot 28
augustus een expositie, die op zondagen
van 12 tot 16.30 uur te bezoeken is. Groepen van meer dan 12 personen kunnen
op afspraak de tentoonstelling ook op een
ander moment komen bekijken.
Bij gelegenheid van de tachtigste verjaardag Sjef Hutschemakers is een boek uitgegeven, getiteld Verbondenheid. Het bevat
talloze tekeningen, schetsen en voorstudies. Een mooie uitgave, waarin het
werk van Sjef overzichtelijk in thema's is
gegroepeerd. Het boek wordt uitgegeven
door Uitgeverij TIC, Maastricht.
ISBN 978 90 7840 777 5, € 24,90.
Ook tijdens de expositie is het te koop.
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