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arte no pendor portugal al bijna een week zonder telefoonverbinding en expositie dreams
of birds veelbelovend ... !!!!!!!!!!

Tony Boiso

PERS & DRUK in de Salão

Daar staat ie dan, de pers. Een lithopers | steendrukpers. Klein in zijn soort maar groot in daden. Niet
te tillen maar licht te hanteren. Een voorloper van
de offsetdruk.
Uitgevonden in 1798 door Alois Senefelder - zonder deze uitvinding was zelfs de microchip er niet
geweest. (google)

Het litografisch kalksteen uit ondermeer Beieren
in Duitsland heeft de kwaliteit om vet en water
vast te houden.
Door deze kwaliteiten van steen en materiaal
kan met behulp van een drukrol met drukinkt een
afdruk worden gemaakt op papier.

Hierop zal het allemaal moeten gebeuren. Pendorleden krijgen de mogelijkheid deze pers te gebruiken
om, begeleid door beeldend kunstenaar en lithograaf - Tony Boiso, een lithografie te vervaardigen
in een oplage als bijdrage aan De Box van Pendor
- tweede editie.

Tony Boiso

Tony Boiso

Alois Senefelder,
Praag 1771
München 1834

De steendruk is een vlakdruktechniek. Deze tecniek
maakt gebruik van de eigenschap dat water en vet
elkaar afstoten en vet en vet elkaar aantrekken.

zonnewagen
Tony Boiso - 1993
kleuren steendruk in vijf drukgangen
beeld afmeting: 48 cm X 64 cm
exemplaar 3 | oplage 20
eigen druk
prijs : € 175,abonnees hebben 25% korting

zonnewagen - detail -

Kuns t is ee n l e uge n d i e o ns d e wa ar h e i d d oet realise re n - P a b l o Pi c a sso
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Schallend lallend gelach, grijns en grimas.
Spottende glimlach, wenend verdriet.
Samen een bitter verbond, wie zendt welk bericht?

uit het boekje - bloemenzee - bij de expositie
Johan Bruinenberg - december 2012

No 4 - uitsnede
titel: kust waddenzee bij Holwerd
afmeting: 41 cm X 92 cm
techniek: olieverf op paneel
prijs: € 450,--

Onno Dirks

No 5
titel: bloemstilleven met kom
afmeting: 67 cm X 125 cm
techniek: olieverf op paneel
prijs: € 850,--

Één de nar, één de wijze, een janusgezicht.

Onno Dirks

Onno Dirks

Johan Bruinenberg

BLOEMENZEE

No 10
titel: bloemstilleven met gemberpot
afmeting: 53 cm X 55 cm
techniek: olieverf op paneel
prijs: € 400,--
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BLOEMENZEE
vervolg en opening

Het landschap en het stilleven behoren al tot Johans werk zolang hij schildert, tekent en fotografeert.
Sinds drie jaar zijn bloemen daar als onderwerp bij gekomen.
In zijn atelier staan kunstbloemen die immers niet verwelken zoals de bloemen uit zijn tuin; ze inspireren hem als schilder echter allebei, wat te zien is aan zijn sprekend kleurgebruik en aan zijn vormenrijkdom.
De zee, de kust, en dan met name de Waddeneilanden verlokken Johan Bruinenberg constant met het
strand, water, de branding, lucht en het licht dat alsmaar verandert van de meest heldere tonen tot in
het dreigendste donker.

In de schilderijen van Johan Bruinenberg komen
deze elementen op een bijzondere manier samen.
De horizon vult het hele blikveld en je kunt aan de
kustlijn aan een lichte maar onmiskenbare ronding
zien, dat onze planeet een bol is.
Bij de expositie is een door Arte no Pendor uitgegeven boekje verkrijgbaar. Taal is bij Johan Bruinenberg een steeds prominentere rol gaan spelen.
In het boekje zijn behalve afbeeldingen van zijn
werk enkele gedichten en vertellingen opgenomen.
Een bescheiden poëziebundel staat op stapel en
zal in 2013 verschijnen.
het boekje - BLOEMENZEE - is verkrijgbaar bij Arte no Pendor
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Marian verzorgt een hapje en een drankje
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G o s k e r
Tr i j n t j e

Op de helling

halfweg de heuvel blijven staan
en omzien naar beneden
beseffen wat je achterliet: het dal, de mensen daar

halfweg de heuvel blijven staan
jezelf ontmoeten in wie terugkeer t van de top
en afdaalt met bagage
in omzien naar het uitzicht daar

www.pictoschrijver.nl - Picto Semischrift - Trijntje Gosker - www.lezenmoetjedoen.nl
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gedicht
2012
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G r o o t
J e n n y

d e

dreams of birds

‘dreams of birds’, fotobewerkingen van Jenny de Groot, is tot 24 februari te zien
in de Salão Arte no Pendor
Jenny de Groot (grafische vormgeving en fotografie, AKI, 1986) creëert met haar
beeldbewerkingen en fotomontages een schilderachtige, surreële wereld.
Zij haalt haar inspiratie uit het magisch realisme, de mythologie, de natuur in het algemeen
en vogels in het bijzonder en uit dromen.
Jenny de Groot heeft een boeiende ontwikkeling doorgemaakt van de met een technische
camera gefotografeerde industrielandschappen waarmee ze in 1986 afstudeerde, naar de digitaal gemanipuleerde beelden in het veel persoonlijker werk van nu. Hoewel landschappen
nog regelmatig daarin terugkeren, worden ze nu veeleer als ‘decorstuk’ gebruikt in haar
werk, waarin het zelfportret de basis vormt.
Jenny de Groot publiceert haar werk voornamelijk via de fotosite Flickr.
Dit is de eerste expositie van recent fotowerk.
Bij de expositie is een door Arte no Pendor uitgegeven boekje verkrijgbaar.

as light as a feather, 2012
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www.ar te n op e n dor.e u

St. Janstraat 5 - 7557 HV Hengelo (Ov) - 074 259 24 23

Arte no Pendor

openingstijden
zaterdag en zondag
van 14:00 - 17:00 uur
en op afspraak

Salão Arte no Pe ndor
S t . J a n s t r a at 5 - H e n g e l o

12 januari t/m 24 februari

Jenny de Groot

birds

dreams of
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bron: werkaandemuur.nl

the hands of God | No 1 | Tony Boiso | 2013 |
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O n n o
sequency 1 - 9
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D i r k s
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R i a
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G e e r d i n k
sequency 1 - 9
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Arte no Pendor-Portugal
Tijdingen, door Anir Witt

“We gaan”, had hij gezegd. ”We zien wel waar
het schip strandt”. Ze had ja geknikt. Eigenlijk
zag ze het toen al niet zitten om haar luxe leventje te verruilen voor een nieuw begin ergens op
een berghelling. Het had plotseling alles onzeker
gemaakt. De kinderen waren toen nog jong.
Maar zij adoreerde hem al vanaf de tijd dat ze
zelf nog kinderen waren. Dus zijn ze gegaan en
bouwde hij hoog in de bergen hun schokbestendige huis. Op een wat lager niveau heeft hij een
immens grote dobber gebouwd die hij met lange
kabels met hun huis verbonden heeft. In de
twaalf jaar na hun vertrek, dat was kort voor de
milleniumwisseling, had het gezin een strategie
ontwikkeld; Hoe te overleven. Zij leerden zichzelf gewassen en fruit te telen, geiten te melken
en kippen te slachten. Ze hebben zichzelf geleerd hoe je voedsel moet conserveren en hebben toen een deel van de enorme voorraad in de
dobber gedaan. Zij hebben zich zelfs geleerd te
verdedigen tegen andere overlevenden; hoe te
doden ...
Toen ze kort geleden uit hun dobber stapten,
stapten ze in de ‘nieuwe’ wereld; Namelijk die,
die ze vergeten waren.

Thuis hadden we een vaasje dat van rode klei was gebakken. Het was handmatig gedraaid. Er stond een ree op
afgebeeld; gestileerd, rank. ‘Bambi’; het was er met enkele
streken glanzend wit glazuur op geschilderd. Net zoals het
op de andere kant, vlot geschreven lijkend, ‘Rabbit Hill’ dat
de herkomst van dit voorwerp duidde. Ik moet een jaar of
vier zijn geweest toen wij, mijn ouders, mijn zus en ik, daar
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Heuvel- en berglandschappen onderscheiden zich van
andere landschappen, omdat zij een ‘boven’ en een ‘beneden’ hebben. Toppen en dalen, met daar tussen hellingen.
Klimmen en afdalen. Als zevenjarige had ik een ‘top-ervaring’ in de Belgische Ardennen. Ons gezin kampeerde op
een camping, gelegen op een uiterwaarde van het riviertje
de Ourthe. Aan de andere kant van de stroom was een
vrij steile berghelling. Mijn zus en ik amuseerden ons
met onze luchtbedden in het water. In mijn herinnering
bestond daar het grootste deel van die vakantie uit, en
zodoende ontdekte ik het smalle paadje aan de onbekende
zijde. Nieuwsgierig klom ik omhoog. Soms op handen en
voeten. Ik droeg van die plastic sandaaltjes, dus van dat
leisteengruis had ik geen last. Boven aangekomen, zag ik
de camping en de omgeving er omheen. Ik zag onze tenten. Ik zag mijn moeder bij de grote tent. ‘Mama! Mama!!
Mámá!!!’ Pas door de reactie van ‘mama’ begreep ik dat
het hoog was; ik stond op het randje ...

kampeerden. Ik herinner me mijn vader in korte broek.
Hilarisch! Achterop de fiets bij mijn moeder, kon ik vanuit
het kinderzitje een nieuwe wereld ervaren. Heuvels en
dichte bossen, paarse heide. ‘s Avonds was er een kampvuur, daar zaten we met andere kampeerders in een grote
kring omheen. Er was een man die gitaar speelde. Er werd
gezongen. ‘My Bonnie is over the ocean’ ...
‘Tjing-Boem, Tjing-Boem, Tjing-Boem taralala ..., Als
je op vakantie gaat, Neem dan deze goede raad, Koop
een kaartje Eerbeek in ’t verschiet, ... Wees vróóólijk en
geniet!’
Van de allereerste ‘heuvel-ervaring’ kan ik me nauwelijks
iets herinneren. Zand, schepje, emmertje; de duinen bij
Egmond aan Zee.

Ruim twee decennia na het avontuur in de Ardennen, hebben mijn zus en ik in de Franse Jura en Alpen samen wat
wandelingen gemaakt. Ik herinner me een onvergetelijke
afdaling van een skipiste in het begin van september, in
shorts en op gympen. We waren met een lift naar boven
gegaan om naar de ‘Deux Soeurs’ te wandelen. Terwijl
mijn zus zich in de flora verdiepte, zag ik een dunne wolkflard over een wat hoger gelegen scherpe rotsrand komen.
Bijna krullend; facinerend mooi. Tien minuten later was
het zicht minder dan vijf meter ...
Iedere ochtend wandel ik met twee blije honden via weggetjes en terrassen naar boven. Daar is een plek, onder
een kurkeik, waar je op een vlakke pedra gezeten van een
prachtig weids uitzicht kunt genieten. Het is mijn stilteplek.
Eind december, kort voor de jaarwisseling zat ik daar in

de mist. Een stille ‘kleine’ wereld. Ik zag de mist tot nevel
worden; damp steeg op van de honden voor me. Er kwam
een lichte plek in het grijs boven ons. Van het gras, de olijfbomen en het granietstenen schuurtje zag ik dunne nevel
omhoog kringelen. Daarna zag ik slierten nevel en dunne
wolken vanuit de dalen opstijgen, waardoor er steeds
meer bergruggen zichtbaar werden.
Wedergeboorte van een landschap.
Portugal telt een aantal bergketens. De - Serra da Estrela
- is ’t hoogst. De vlakke top van ‘Torre’ haalt net niet de
tweeduizend meter. Om dit te bereiken heeft men er een
torre op gebouwd. Niet het torentje, maar de futuristische
glazen bollen van het weerstation die er naast staan, zijn
mede door de reflectie van het licht bij helder weer vanaf
onze helling te zien. Het gebergte er omheen is een parque natural. Verboden voor jagers.
Door de weerkaatsing van het zonlicht in het portierraam, zag ik al op grote afstand de monsterlijke pick-up
met vierwielaandrijving nog net voor een bocht in ‘onze’
helling geparkeerd staan. Een onwijs grote kar voor een
man die op vogeltjes schiet. Een paar dagen terug heb ik
hem gezien. Hij stond een terras hoger dan waar ik met
de honden liep, verscholen onder een sinaasappelboom
waarvan de takken laag zijn. Hij was in gevechtstenue. Een
beweging met het geweer, waardoor de zwart glanzende
loop tussen het takkenpatroon opviel, had hem verraden.
“Bom dia”, zei ik. “Bom dia”, zei hij en niet lang daarna; ...
Pum!
•
•
•
•
•

Pedra		
Torre		
Parque natural
Bom dia		
Pum!		

-

Steen
Toren
Natuurpark
Goede morgen
Pang!
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a s s o ci at i e v e c a rto o n

kunst op de helling
Arte no Pendor is een Nederlands-Portugees initiatief

W i t t

w w w.artenopendor .eu

A n i r

arte no pendor

werkt samen met kunstenaars
geeft workshops
verzorgt een kort verblijf op maat in Portugal
ontwerpt, produceert grafiek en klein plastiek

COLOFON
St.Janstraat 5 - 7557 HV Hengelo (Ov)
info@artenopendor.eu
www.artenopendor.eu
t +31 074 259 24 23
m +31 06 44 789 127
Redactie en vormgeving:
Jenny de Groot, Tony Spelbos, Anir Witt
Foto’s bovenrand:
Pendorleden en abonnees
Oplage: 100
Verschijnt 4 keer per jaar
© Arte no Pendor

Agenda Pendorleden

NARRENSCHIP - eenent wintig december t weeduizend t wa alf
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Een advertentie kost bij eenmalige plaatsing € 25.00 .
afmeting: 93 mm X 120 mm.
- prijzen en afmeting onder voorbehoud deze advertentie is gratis grplaatst

DREAMS OF BIRDS
12 januari tot en met 24 februari
Jenny de Groot

DE BOX VAN PENDOR - tweede editie
zondag 30 juni tot en met 30 september

DUBBEL EXPOSITIE
6 april tot en met 19 mei
Ria Geerdink - Onno Dirks

Vogelvlucht - permanente expositie
Museum Hedendaagse Hengelose Kunst
www.mhhk.nl

Tony Boiso | Ria Geerdink | Onno Dirks

Vanaf 16 maart vervaardigd Tony Boiso - iedere twee weken - op zaterdag van 14:00 tot
17:00 uur op de steendrukpers in de SALÃO een orginele lithografie met eigen werk of
werk van een van de PENDORLEDEN.
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