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ARTIST IN RESIDENCE 
Een Artist in Residence bij Arte no Pendor is een kunstenaar die uitgenodigd wordt om tijdelijk 
de woon- en werkplek, Arte no Pendor, in Midden-Portugal te betrekken.  
Artist in Residence bij Arte no Pendor is kleinschalig, goed geoutilleerd en biedt tal van 
mogelijkheden om rustig te werken aan de ideeën die de kunstenaar in gedachte heeft.  
Bij Arte no Pendor kunnen professioneel werkende kunstenaars maximaal zes maanden werken 
aan een project.

http://www.kunstopdehelling.nl/artist-in-residence
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ACHTERGROND VAN ARTE NO PENDOR 
Kort voor de millenniumwisseling zijn de kunstenaars Anir Witt en Tony Boiso naar Portugal 
vertrokken. Zij hebben eerst in dit land ´rond gezworven’ voordat zij eind 2002 deze 
schitterende plek nabij Ervedal da Beira vonden. 

http://www.kunstopdehelling.nl/artist-in-residence
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ENERGIEVOORZIENING 
Zonnepanelen en een dieselgenerator zorgen voor de nodige energievoorziening bij Arte no 
Pendor. Een ander alternatief is de energievrije ’ram-pomp’ die al een aantal jaren de 
watervoorraad op peil houdt. 
En ….. 
De nachtelijke sterrenhemel is prachtig.

EEN COÖPERATIEF IDEE 
De 'coöperativa' is in Portugal verweven met het bestaan, het werk en de mensen. De opbrengst 
van de wijnoogst, de vindima, en de olijfpluk gaan naar coöperaties waar het product op 
kwaliteit wordt beoordeeld. Bij toelating tot deze coöperaties vloeien veel voordelen richting de 
participanten. Zo worden gezamenlijk de dure persen en het gereedschap bekostigd en verzorgt 
het coöperatief de verdere verwerking en afhandeling van de oogst. Hiermee ontvangen de 
participanten loon voor hun arbeid wanneer het coöperatief goed functioneert.   
Het initiatief  van Artist in Residence bij Arte no Pendor vindt zijn oorsprong in deze 
coöperatieve gedachte. 

DOELSTELLING 
Een belangrijke doelstelling van Artist in Residence bij Arte no Pendor is de ontmoeting met 
kunstenaars en kunstliefhebbers. Inspireren, waarderen en helpen zijn kernwaarden. 

Kunstenaars wordt de gelegenheid gegeven onderzoek te doen, nieuw werk te creëren of 
presentaties voor te bereiden.  
De ontmoeting met de Portugese cultuur, bijzondere materialen en een andere leefomgeving kan 
helpen het artistiek werk te verdiepen en ook verder te ontwikkelen.

http://www.kunstopdehelling.nl/artist-in-residence
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LIGGING EN OMGEVING 
Arte no Pendor ligt in Midden Portugal in de provincie de Beira Alta.   
Het terrein is gelegen op ca. 500 m hoogte, vlakbij het nationale park Serra da Estrela.

http://www.kunstopdehelling.nl/artist-in-residence
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De locatie Arte no Pendor ligt op een berghelling en bestaat uit terrassen, een overblijfsel van 
kleinschalige landbouw en deels uit rotspartijen met bomen. Deze ordelijke diversiteit zorgt 
voor een natuurlijk evenwicht tussen het gecultiveerde landschap en het ‘woeste', dat voor de 
noordelijk gelegen Beira Alta zo kenmerkend is.

Arte no Pendor ligt aan het einde van de weg op loopafstand van nog geen kilometer vanuit het 
dorp.  Er loopt een landelijke en goed begaanbare weg naar Arte no Pendor.

Ervedal da Beira is een rustig dorp waar bijna alles is; een bakker, een winkel voor groente, 
fruit, vlees en vis, twee cafés, een ’pastelaria’en restaurant, apotheek, bank met pinautomaat, 
postkantoor en sinds kort een prachtig klein theater.

http://www.kunstopdehelling.nl/artist-in-residence
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Arte no Pendor stelt  aan de Artist in Residence de woning beschikbaar met gebruik van het 
atelier en alle faciliteiten zoals ’plonsbak’, het buitenatelier en eventueel een tent. Het gebruik 
van gereedschap en materiaal zijn hierbij inbegrepen. Een huisdier meenemen, hond of kat, is 
bespreekbaar.

a)   atelier, woning. gashuisje

b)   kippenren, pomphuis, bronhuis

c)   buitenatelier

d)   moestuin

e) ‘plonsbak’

f) generatorhuis

g) bloementuin

h) houthok

i) caravan

j) parkeerplaats

k) waterreservoir
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http://www.kunstopdehelling.nl/artist-in-residence


Artist in Residence bij Arte no Pendor | www.kunstopdehelling.nl/artist-in-residence                                             29 april 2017

Pagina �  van �8 18

DE WONING 
huiskamer 
De gecombineerde huiskamer en keuken beschikt over een houtkachel. Er is voldoende ruimte 
om te zitten, te lezen en te studeren. De kachel levert in de winter voldoende warmte om 
comfortabel de avonden door te brengen. 

slaapkamer 
Naast het atelier boven de woning is er een tweepersoons slaapkamer ingericht. Dekbedden, 
kussens en beddengoed zijn aanwezig. 

keuken 
De woning heeft een goed ingerichte keuken met warm- en koud stromend water, een 
eenvoudig fornuis en een koelkast. 

badkamer 
De comfortabele badkamer, naast de huiskamer, heeft een douche/bad, toilet, bidet en een 
wastafel.  
In de badkamer staat de wasmachine, deze werkt op stroom van de dieselgenerator. 

elektriciteit en inloopkast 
Tegenover de badkamer is een inloopkast. Hierin bevinden zich de meetinstrumenten en de 
accu’s van het zonnesysteem. Er zijn hier aansluitingen aanwezig om de smartphone en andere 
devices met accu’s en batterijen op te laden. De accu's leveren de energie voor de koelkast, 
stopcontacten en verlichting in de huiskamer, keuken, slaapkamer en badkamer.

http://www.kunstopdehelling.nl/artist-in-residence
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FOTO: Tony Boiso | 2015

gashuisje 
Achter het huis/atelier is het gashuisje. Hierin staat de gasfles (propaan) voor de geiser in de 
badkamer. Deze voorziet ook de keuken van warm water. 

pomphuis 
In het pomphuis, schuin-boven de bron, staat een pomp die werkt op petroleum/benzine. Deze 
pomp zorgt in ca. vijf minuten pomptijd dat een boven het terrein gelegen 1000 liter 
waterreservoir wordt gevuld. Dit water is geschikt om te koken en te douchen en is ook 
aangesloten op de kraan aan de wastafel en het bidet.

http://www.kunstopdehelling.nl/artist-in-residence
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bronhuis 
Op de bron is een huisje gebouwd waarin de voorraad van groente, fruit en alle de andere 
levensmiddelen zijn opgeslagen. Boven de bron is de temperatuur redelijk koel in de zomer. Het 
bronhuis geeft toegang tot het waterreservoir (nacente). 

kippenhok 
Het kippenhok staat naast het pomphuis en wordt periodiek bewoond door enkele krielkippen 
en een haan. Zij leveren bij goede zorg heerlijke eitjes. 

houthok 
Naast het kippenhok staat een groot houthok met ca. 4 tot 5 m³ aan houtvoorraad. De voorraad 
bestaat uit een mix van gekloofd dennen-, eiken-, olijf-, en ander hout. De dennenappelvoorraad 
en houtjes voor het aanmaken van de kachel zijn hier aanwezig. 
De houtvoorraad is voldoende voor de hele winter. Gedurende de zomer wordt de voorraad 
aangevuld; de takken gezaagd en de dennenappels verzameld. 

’plonsbak’ 
Arte no Pendor heeft een ruime plonsbak van 5 m lang, 2 m breed en 0.80 tot 1.80 m diep. Deze 
zorgt voor verkoeling gedurende de zomermaanden. De ca. 15.000 liter voorziet Arte no Pendor 
van al het nodige water voor de bloementuin, moestuin en het toilet. De plonsbak wordt gevuld 
door de energievrije ram-pomp en de wateroverloop/bron van de buren.  Deze waterloop, op 
ongeveer 150 meter afstand van Arte no Pendor, is onderhoudsgevoelig. Regelmatig moet deze 
bron worden gecontroleerd (eenmaal per week) en worden schoongemaakt. 

generatorhuis 
De dieselgenerator staat in het generatorhuis op ca. 30 meter van de woning en levert de nodige 
stroom (3kva) voor al het groot en klein elektrisch gereedschap én de wasmachine. Tevens is 
hier het elektrisch gereedschap ondergebracht, zoals; slijp/boormachine, freesmachine, haakse 
slijper. Verder zijn daar een kleine grasmaaimachine, verlengsnoeren, stekkerdozen enz. 

Op het dak van het generatorhuis wordt al jaren aardbeien geteeld. De opbrengst is een aardige aanvulling op 
een gezond en lekker ontbijt.

http://www.kunstopdehelling.nl/artist-in-residence
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FOTO: Anir Witt | 2015

DE TUIN 
moestuin 
Boven het buitenatelier is er een mogelijkheid gecreëerd voor een kleine moestuin van ca. 25 
m2. De grond is arm, maar met goede zorg is er groente op te verbouwen zoals kool (Portugese 
plukkool) en snijboontjes. 

siertuin 
Naast de woning is er een ruime siertuin aangelegd met rozen en andere bloemen en er is ook 
een klein grasveldje aangelegd waarop een grote vijgenboom, een Catalpa en andere bomen 
staan.  In de zomer is het heerlijk een plek te hebben voor rust en schaduw. Ligstoelen zijn 
aanwezig.

olijven en dennenbomen 
Op het terrein groeit een achttal olijfbomen, een aantal grote dennenbomen en eiken. Deze 
geven dennenappels voor de aanmaak van de houtkachel. Op het boventerras is er gelegenheid 
om aan een grote tafel te zitten, te werken of te eten.

http://www.kunstopdehelling.nl/artist-in-residence
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HET ATELIER 
Het atelier bevindt zich boven de woning en is overkapt met een 60 m golfplaten dak. Behalve 
kapwerk in hout of steen en zwaar stalen constructies enz. zijn hier vrijwel alle activiteiten 
mogelijk.

http://www.kunstopdehelling.nl/artist-in-residence
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HET ATELIER- vervolg 
zijkamer 
In het atelier is er een kleine opbergruimte gemaakt, de zijkamer.  Al het gereedschap en het 
materiaal dat nodig is voor onderhoud en het maken van kunstwerken is hier ordelijk 
gerangschikt. 
Er is een redelijk groot assortiment aan handgereedschap en materiaal beschikbaar. 

buitenatelier 
Het buitenatelier bestaat uit een met golfplaten overkapte palen constructie op 30 meter afstand van de 
woning. Gedurende het hele jaar is hier een mogelijkheid om te beeldhouwen of te schilderen of 
anderszins een werkplaats in te richten. Op het terrein en ook in de nabije omgeving zijn tal van 
mogelijkheden om buiten te werken. 

materiaal 
Graniet en leisteen zijn steensoorten uit de directe omgeving van Serra da Estrela en Serra de Açor.  
Steenhouwwerkplaatsen in de Beira Alta zijn ruim aanwezig om dit materiaal te betrekken.

http://www.kunstopdehelling.nl/artist-in-residence
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TENTEN 
bungalowtent en kleine tent 
Op het terrein is er ruimte voor het opzetten van maximaal twee tenten. 
Arte no Pendor beschikt over een goede en ruime bungalowtent en een kleine twee 
persoonstent. In overleg kan deze ingezet worden voor verblijf van gasten van de Artist in 
Residence.

http://www.kunstopdehelling.nl/artist-in-residence
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ZORG 
Arte no Pendor is niet aangesloten op het lichtnet en is zelfvoorzienend.  
De zorg en het onderhoud van de accu's van het zonnesysteem is daarom een belangrijk 
aandachtspunt, evenals het controleren van de watervoorziening.  
We vragen u ook om wat lichte tuinwerkzaamheden te doen, zoals licht snoeiwerk in de winter 
en water geven in de zomer. 
Verder vragen wij zorg te dragen voor het gereedschap en vanzelfsprekend het normale 
huishoudelijke onderhoud. 
Deze zorg is nodig om Arte no Pendor te kunnen blijven initiëren.

KOSTEN 
atelier/woning: € 75,- /per week, gebaseerd op twee personen 
borg:    een nog overeen te komen bedrag   

(afhankelijk van de duur van het verblijf, materiaalverbruik, gebruik van het gereedschap en het 
aantal personen) 

* De verblijfsduur is minimaal 3 weken en maximaal 6 maanden.

RESERVEREN 
Ben je een kunstenaar of anderszins geïnteresseerd en wil je bij Arte no Pendor een verblijf 
reserveren?  
Stuur dan een mail naar info@kunstopdehelling.nl met een korte motivatie om bij Arte no 
Pendor tijdelijk te wonen en te werken. 

Na ontvangst van je mail neem ik contact met je op en zend ik je op verzoek een voorbeeld 
verblijfsovereenlomst met hierin opgenomen de algemene voorwaarden. 

Uiteraard zijn nadere inlichtingen te verkrijgen óók via: info@kunstopdehelling.nl

http://www.kunstopdehelling.nl/artist-in-residence
mailto:info@kunstopdehelling.nl?subject=contact
mailto:info@kunstopdehelling.nl?subject=contact
mailto:info@kunstopdehelling.nl?subject=contact
mailto:info@kunstopdehelling.nl?subject=contact
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ADRES ARTIST IN RESIDENCE 
Arte no Pendor 
Rústico Pereiro 
Rua Dr. Francisco Brandão 21 
3405 - 063  Ervedal-OHP 
Beira Alta 
Portugal 

contact 
Tony Boiso 
Theresiastraat 70,  
7555 VP Hengelo (Ov) 
Nederland 
M: (0031) 06 44 789 127 
tony.boiso@kunstopdehelling.nl 
www.kunstopdehelling.nl 
Skypenaam: artenopendornederland

mailto:tony.boiso@kunstopdehelling.nl?subject=informatie
http://www.kunstopdehelling.nl
http://www.kunstopdehelling.nl/artist-in-residence
mailto:tony.boiso@kunstopdehelling.nl?subject=informatie
http://www.kunstopdehelling.nl
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REIZEN NAAR ARTE NO PENDOR 
Aangekomen op Aeroport Oporto ( vliegveld Porto) vertrekt er ieder 20 minuten een metro 
naar Estação Campanhã (treinstation Campanhã).  

Vandaar vertrekt een aantal malen per dag met Comboios de Portugal - www.cp.pt 
een stoptrein naar Pampilhosa. Daar kan je overstappen op de stoptrein naar Nelas.  

of: 
Met de sneltrein van Estação Campanhã naar Coïmbra B.  
Van Coïmbra B vertrekken er ook regelmatig stoptreinen naar Nelas. 

In Nelas kan je met een taxi naar Ervedal da Beira. (ongeveer € 20,-) 
uitstappen bij de Iglesia Matriz (kruiskerk) 
Aan het einde van het pad links van de kerk ligt op ongeveer 1000 m. (10 minuten lopen)  
Arte no Pendor. 

Rechtstreeks vanuit Porto vertrekt er tweemaal per dag een bus naar Oliveira do Hospital. 
Oliveira do Hospital ligt op ongeveer 13 km afstand van Ervedal da Beira. 

of: 
Vanuit het Metrostation Aeroporto Porto vertrekt er ieder 20 minuten een metro naar 
Metrostation Bolhão (reistijd 40 minuten) 
Vanaf Balhão lopen naar het busstation Garagem Atlantico (10 -15 minuten). Taxi is mogelijk. 

De bus vertrekt vanuit Garagem Atlantico naar Oliveira do Hospital.  
(overstappen in Coimbra)

http://www.kunstopdehelling.nl/artist-in-residence
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Busorganisatie: Rede Expressos 
www.rede-expressos.pt 
GARAGEM ATLANTICO 
RUA ALEXANDRE HERCULANO 366 
4000 PORTO 
Tel.: 222006954 

of per auto: 
Hengelo (Ov) - Ervedal da Beira 

> Belgie (Brussel)  
> Frankrijk (Parijs - Bordeaux)  
> Spanje (San Sebastián - Salamanca)  
> Portugal (Vilar Formoso) 
> Ervedal da Beira (richting Coïmbra) 

afstand: 2100 km 
reistijd: 21 uur

http://www.rede-expressos.pt
http://www.rede-expressos.pt
http://www.kunstopdehelling.nl/artist-in-residence

