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Arte no pendor bijt
zich stevig va st in
Hengelose kunstwereld

foto: Anir Witt - 2011

Arte no Pendor

De Box van Pendor

De Salã0

Het idee voor Arte no Pendor - kunst op de helling is ontstaan door meer dan tien jaar reizen, verblijven en
werken in Portugal van de kunstenaars Anir Witt en Tony
Spelbos.

Arte no Pendor brengt jaarlijks een bijzonder kunstproduct uit voor abonnees van Arte no Pendor. Dit jaar is dat
de Pendorbox.

Begin 2012 opent de Salão voor het eerst haar deur
met een presentatie van werk van de Pendor-leden.
Vervolgens vindt iedere twee maanden een éénmans
presentatie plaats van Pendor-kunstenaars.

De Box van Pendor is een uitneembare expositie in de
vorm van een houten kistje van 20 X 20 X 11cm. waaraan
nu zeven kunstenaars deelnemen.

Aan dit kunstenaarsinitiatief ligt het idee van een coöperatieve vereniging ten grondslag.

Het verhaal van de doos van Pandora.
De Griekse mythologie vertelt ons dat Pandora
door Zeus een doos geschonken kreeg waarin alle
ongelukken zaten opgesloten. Uit nieuwsgierigheid opende zij de doos, waardoor al het kwaad
in de wereld kwam. Gauw deed zij de deksel weer
dicht waarbij alleen de hoop in de doos achterbleef. De hoop is dan ook het enige wat overblijft
wanneer alles tegen zit.

De ‘coöperativa ‘ is in Portugal verweven met het leven,
het werk en de mensen. De opbrengst van de wijnoogst
- de Vindima - en de olijfpluk gaat naar coöperaties, waar
het product op kwaliteit wordt beoordeeld.
Toelating tot deze coöperaties biedt voordeel aan de
participanten. Zo worden samen de dure wijn- en olijfpersen bekostigd en verzorgt de coöperatie de verdere
verwerking en afhandeling.
Het kunstbedrijf Arte no Pendor vindt hier zijn oorsprong.
foto: Tony Boiso - 2011

Op dit moment wordt er hard gewerkt
aan het inrichten van de presentatieruimte van arte no pendor - de Salão - zodat
deze begin 2012 haar deur kan openen !
foto: Tony Boiso - 2011

De Box van Pendor biedt de bezoeker een nieuwe blik op
licht en donker, de vis, het ambacht, kennis en de liefde
voor kunst.

De naam salão komt van de salon uit het Parijs van de
jaren twintig. De Salon was toen een modieuze en artistieke ontmoetingsplek van liefhebbers, kunstenaars en
artiesten.
De Salão heeft ook een Portugees tintje. De ‘Salão’ is
de ‘mooie’ kamer waar feesten gehouden worden, een
toonkamer voor het mooie meubilair, serviesgoed en natuurlijk hedendaagse kunst.
Salão Arte no Pendor wil dit, maar ook dat andere zijn.
Niet te modieus, ook niet oubollig, maar artistiek.
Abonnees kunnen werken uit de Salão aankopen met
een reductie van 25%.

U bent abonnee voor € 12,50 per maand (€ 150,- per
jaar). Abonnees ontvangen na twaalf maanden lidmaatschap deze PendorBox.
1 juli 2012 wordt in De Salão de eerste PendorBox geopend en aan de eerste abonnee overgedragen
foto: Tony Boiso - 2011
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A n i r

Een performance van Anir
gepresenteerd in ‘DE VERPAKKING’ op 9 juli 1993, om 21.30 uur, te Almelo
Gegeven:
een leegstaand pand (voorheen: groothandel in verpakkingsmaterialen), het vml. magazijn: een grote donkere ruimte met
een plas regenwater, lege metalen stellingen, een karretje en een verhoogde vloer met daar onder een verlaagde, door
lege houten stelling kasten afgescheiden donkere ruimte; het publiek staat in een halve cirkel rond de plas.
Duur: 20 minuten
Materiaal: waterplas, vijf stormlantarens, lucifers en een zakje kiezels.

W i t t

De handeling
Onder de verhoogde vloer staan, onzichtbaar voor het publiek, de vijf stormlantaarns en Anir.
De eerste stormlantaren wordt op de stelling geplaatst ter hoogte van de vloer van de ruimte. De eerste lucifer wordt
aangestreken; de stormlantaren wordt ontstoken.
Anir neemt de stormlantaarn op en loopt met deze, via het trapje, uit de onderste ruimte voor de verhoogde vloer langs en
plaatst de lantaren op de houten stelling kast ter hoogte van de vloer van de grote ruimte en de waterplas.
Anir keert om en loopt terug naar de plek waar zij vandaan kwam.
De tweede stormlantaren wordt ontstoken (de gang herhaalt zich en gaat langs de eerder geplaatste lantaren) en wordt
hoger diagonaal ten opzichte van de eerste lantaarn op de houten stelling onder de verhoogde vloer neergezet.
Anir keert om en loopt terug naar de plek waar zij vandaan kwam.
De derde stormlantaren wordt ontstoken (de gang herhaalt zich en gaat langs de eerder geplaatste lantaren) en wordt
in de stalen stelling geplaatst, die haaks op de houten stelling kast staat.
Anir keert om en loopt terug naar de plek waar zij vandaan kwam.
De vierde stormlantaren wordt ontstoken (de gang herhaalt zich en gaat langs de eerder geplaatste lantaren) en wordt
in de stalen stelling gehangen.
Anir keert om en loopt terug naar de plek waar zij vandaan kwam.
De laatste lantaren wordt ontstoken, Anir maakt een rondgang langs het publiek en belicht elk gezicht. Daarna wordt de
lantaarn op het karretje naast de plas geplaatst.
Anir pakt de papieren zak met kiezels van het karretje, loopt ermee rond de plas en keert deze om, zoekt een kiezel uit en
werpt deze in het water. - Rimpeling -.
Anir buigt en loopt weg.

Anir Witt - siberisch krijt en fotobewerking
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Arte no Pendor-Portugal

O Sábado dia 5 de Novembro 2011, door Anir Witt
Hoera! De olijfpluk is begonnen. Het ruikt naar vuurtjes:
het verbranden van de kleine leeggeslagen olijftakken.
Op de hoger gelegen terrassen hangen de takken zwaar
van de volvette zwarte olijven. Om enkele bomen zijn
grote groene kleden gelegd. Deze kleden zijn van een
op horrengaas lijkend nylon materiaal. Enorme lappen
van bijvoorbeeld 6 x 8 meter, met of zonder uitsparing
voor de boom. Het is misschien zo’n vier jaar terug dat
onze, toen vierentachtig jaar oude ‘bovenbuur’ (’t is hier
bergachtig) nog die zware juten doeken gebruikte. Na de
pluk werden ze in de zon gehangen, waar nodig gelapt en
daarna droog en dus rotvrij opgeborgen.
Waar zijn die vettige ‘lappendekens’ gebleven?
Als ready-mades hadden ze nog best een tweede leven
kunnen hebben.
En de buurman? Samen met nog een paar oude mannen
zit hij op een houten bankje, aan de rand van het dorpspleintje; nabij de dodenkapel.
De ‘azeitonas’ worden met een lange staak uit de boom
geslagen. Mannenwerk. Ze slaan vanaf de grond tegen
de volle takken. Of zagen, staand in de boom, de kleine
vruchtdragende takken weg. De olijven vallen op de met
zorg uitgespreidde kleden. Waar nodig is er een buffer
gemaakt, zodat ze er niet afrollen. De gesnoeide takken
worden op het zelfde of op een ander kleed leeggeslagen
door vrouwen die veelal een jasschort over de kleding
aanhebben.
Wanneer de boom al haar olijven heeft losgelaten, worden ze naar elkaar toegerold door het kleed aan de randen op te lichten. Nadat de takjes en blaadjes er tussen
uit zijn gehaald, wordt de zwart glimmende oogst in grote imitatiejuten zakken gedaan.

Intussen is er van de kleine takken en twijgen een knetterend vuurtje gemaakt. De picknickmand, geflankeerd
door een grote 5 literfles met ‘vinho tinto’ uit eigen vat,
staat klaar. Over enkele ogenblikken zal het kleurrijke
kleedje van de mand worden getrokken ...
Toen we nog een reizend koppel waren, hebben we hier
veel wild gekampeerd. Waar we ook waren, vaak kwam
je al bij een eerste verkenning een ronde verkoolde plek
tegen met nog wat halfverbrande resten van een picknick. - Sardienenblikjes Sinds het vertrek uit Nederland schrijf en teken ik allerlei gebeurtenissen op in mijn agenda’s. Dat maakt ze tot
dagboeken.
Vorig jaar heb ik deze twee elementen in een concept samengevoegd.
Het vuurtje is getemperd. Het kleedje wordt uitgespreid.
Messen, ‘copos’, broodjes en een ‘broa de milho’. De
wijnfles gaat rond. ‘Chouriço’ en ‘queijo de ovelha’ gaan
van hand tot hand en worden kleiner. Wanneer de in folie verpakte ‘frango assado’ uit de gloeiende kooltjes is
gehaald, likken de vlammetjes aan het leeggelepelde sardienenblik.
•

Azeitonas – olijven

•

Vinho tinto – rode wijn

•

Copos – glazen

•

Broa de milho – maïsbrood

•

Chouriço – worst

•

Queijo de ovelha – schapenkaas

•

Frango assado – gegrild haantje

foto: Anir Witt
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J o h a n
B r u i n e n b e r g
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In 1981 besloot Johan te stoppen met
zijn werk in de maatschappelijke dienstverlening en een kompleet andere richting in te slaan. Hij heeft van zijn liefhebberij tekenen en schilderen een studie
gemaakt om de sprong te wagen naar
de beeldende kunst. Niet zomaar in het
wilde weg, maar staande op het fundament dat in zijn jeugd in Heerenveen
gelegd is door o.a. tekenleraar Louis le
Roy en vooral kunstschilder Dick van
der Lindt. Deze leidde een schilderklas
in het ontmoetingscentrum en via hem
kon Johan als getalenteerd jongeling
schilderen in zijn atelier, nota bene gevestigd in zijn geboortehuis(je).
In de zomervakanties en later tijdens
zijn studie aan de Sociale Academie in
Hengelo schilderde hij landschappen
en fantasieën, eerst als liefhebberij en
gaandeweg serieuzer. Vele zomermaanden in en om zijn oude geboortehuis en een piepklein vervenershuisje
te midden van de Friese weiden. Zijn
liefde voor het landschap is daar geworteld.
Johan was al bijna klaar met de studie
tekenen/handenarbeid toen hij grafisch
en monumentaal vormgever Ben Eys
ontmoette die hem een aansluitende
atelierstudie aanbood. Zo nam zijn
kunstenaarschap in 1985 een aanvang,
in 1987 gevolgd met een eerste tentoonstelling van twee jaar werk.
Zijn oeuvre bestaat uit assemblages
(de serie is inmiddels voltooid), schilderijen, grafiek en fotografie.
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G e r a r d

Door professor Hardy ben ik eigenlijk in
Nieuw Guinea terecht gekomen. Jaaa, de
wereld is klein, dat is echt ongelofelijk,
want als ik had geweten dat daar de pleuris zou uitbreken dan was ik waarschijnlijk niet eens gegaan, godverdomme, sodemieter op.
Maar zo gaan die dingen en je denkt hoe
is het mogelijk, zoiets verzin je niet, zoiets gebeurt of het gebeurt niet. En we
maken ons dan wel reuze veel zorgen...
als ‘t nou zus of als ‘t nou zo was, dan was
het heel anders gelopen, maar...

d e
V r i e s

Ik zat al op de AKI toen ik mijn oproep
voor m’n dienstplicht kreeg. Ik wist al
dat ik niet in Nederland m’n dienstplicht
wilde vervullen.
Joop zei: Gerard, moet je even kijken. En
daar stond een... iedereen die niet beter
weet, noemt ‘t een kamerschermpje, het
was een driedelig kamerschermpje van
bamboe met palmblad ertussen met rotan scharnieren. Waar het is gebleven?
Maar dat bleek dus een Asmat schedelrekje te zijn. Maar er waren geen schedels bij, dus, haha, zo ben ik in Nieuw
Guinea terechtgekomen.
Die priester, ja, ja, die is een keer door
mijn vader... Mijn vader was opperwachtmeester bij het korps rijkspolitie
in Leeuwarden en die heeft ooit bij een
ruiming in Wytgaard... Neee, dat mag
niet, maar mijn vader wel. Hij zal wel in
uniform zijn geweest. Dus ik ken haar als
het vrouwtje van Wytgaard.
monument voor politiehonden

KORWAR - 20e eeuw.
vermoedelijk laatste missionaris van Nw Guinea
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M a r j o
S l e i d e r i n k

Onze waarneming van objecten en ruimten gaat
altijd gepaard met een perspectivische vervorming
van hun meetkundige beschrijving. De beelden komen op de kop binnen in onze hersenen en worden
ongemerkt weer ‘recht’ gezet.
Ik geloof niet dat hetgeen wij kunnen waarnemen
de werkelijkheid is. In mijn werk wil ik de perspectivische vertekening en de gelaagdheid van het leven
benadrukken. Zowel de fysieke als de psychische
kant. Ik snij in mijn doek, naai en plak het dan weer
dicht. Ik plak kleinere doekjes op een doek, werk
over een bestaand beeld heen. Ik snij, kras of bewerk
een deel van mijn werk zodat het de gewenste gelaagdheid heeft.
Mijn inspiratie haal ik uit mijn eigen levenservaringen. Mijn werk oogt abstract maar toont veel meer
een zoektocht naar de gelaagdheid van het leven op
deze wereld en het zichtbaar maken van de complexiteit van ons zelf.
www.marjosleiderink.nl

Zo zeer wa s ik ver zonken ,
zo heen en zo ont trokken
dat mijn zinnen verdoofden ,
ma ar in de geest ver stond ik
wat a an het ver stand ontga at
wat alle weten achterl a at.
En van zo’n voortreffelijkheid
is dit weten , van zo’n hoogte
dat geen ver mogen toereikend
is , geen middel k an helpen:
Wie echter zich zelf verwint
door wetend niet te weten
zal steeds meer worden ontheven .
Twee strofen uit ‘Ik waagde mij waar ik niet wist’ van
Juan de la Cruz.
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E X P O S I T I E S - S A L Ã O - AT E L I E R S

tijdens de febrieks-expo - factory pet - van HengeloOpen in de

creatieve fabriek in Hengelo - 24 en 25 september j.l.
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SNOPS IN DE KRUIWAGEN
Tony Boiso, 2011

De kans op een ontmoeting met een beeld van Tony Boiso is er één op de tienduizend. Een glimlach is niet alleen belangrijk als basis voor het beeldvormingsproces maar is ook een essentieel onderdeel van Tony’s artistiek lijfsbehoud. Zonder relativerende humor zou hij allang ten onder zijn gegaan. Hij dartelt lichtvoetig door de wereld van de beeldende mogelijkheden. Hij associeert van de hak op de tak, koestert associatieve momenten en verduurzaamt ze in tekeningen en ontwerpen.

B o i s o

Tony Boiso representeert Pendor van Arte no Pendor

bijdrage - factory pet
creatieve fabriek - hengelo

To n y

MY CLOTH ,
Tony Boiso, 1986 - 2011

VLIEGENDE STOEL, Tony Bois0 - 2011 - fotocollage -
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J e n n y
d e

Barry Edgar Pilcher

paint on a smile - 2011

fotografie /grafische vormgeving
AKI Enschede, 1986
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zelfportretten
fotomontages
www.artisartis.nl
www.flickr.com/photos/jennydegroot
www.saatchionline.com/jennydegroot

G r o o t

Some times I weep
and moan and some times
I sit quietly and smile

ghost, ghost, leap from my heart - 2010

in zichzelf
in het bos
in gedachten
in verwarring
in de spiegel
in tranen
in het duister
in de wolken
in het diepe
in een liedje
in wankel evenwicht
door de lens
don’t look now - 2011
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D i r k s

G e e r d i n k

O n n o

R i a

Ria Geerdink - gemengde techniek - zonder titel
afm. 24 x 32 cm
materiaal : papier, gesmolten glas, inkt
riageerdink@gmail.com

Het werk op deze pagina’s is ook te bekijken in het virtuele museum MHHK
(Museum voor Hedendaagse Hengelose Kunst) als onderdeel van de thema-tentoonstelling
‘collage’. www.mhhk.nl
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Onno Dirks - fotografie - zonder titel
afm. 40 x 40 cm
materiaal : fotoafdrukken op barietpapier
onnodirks@gmail.com
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M a r k
De kunstzinnige vrijstaat Pendor wordt
bedreigd door Mordor. Pendor heeft de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
om steun gevraagd. China en Rusland
zijn tegen een veroordeling van Mordor.
De minister van propaganda van Pendor,
heeft inmiddels huisarrest gekregen.
De helling wordt bestormd, maar het
Dieren Bevrijdingsfront verdedigt zich
kranig. De demonstranten bij Wallstreet
hebben het Pendor-icoon geannexeerd
als symbool van de vrijheid.
( van onze correspondent buitenland )

K o o i j

Kunst op de helling.
Scherzando

Ctrl Alt Delete

Kolonie

Ooit wilde paarden
nu getemd, gespannen
voor de kar.

Wij allemaal
zijn kolonisten.

Met oogkleppen op
ruiken wij elkaar en
dromen van de steppe.
Ontsnappen aan
de waan is het
begin van waanzin.
De wilde wereld werd
voor ons onleefbaar.
We sjokken slapend voort.
De vrijheid van weleer
is onze droom.

We hechten
aan een plek die
ons niet toekomt.
We bewaken grenzen
die niet blijvend zijn.
We zijn
ongelovig gelovig.
We zijn bang
om niet te zijn.

Remarque
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Tr i j n t j e

www.lezenmoetjedoen.nl

pictotekening | drie koningen
Tony Boiso, 2011

www.terrijntje.nl

G o s k e r

Schrijft poëzie.
Is contactpersoon van het Zwols dichters
collectief.
Is actief in het Filosofische Cafe Zwolle.
Verzorgt optredens bij bijvoorbeeld een vernissage, een opening van een culturele activiteit of een verjaardagsfeest.
Werkt gestaag aan de verbetering en uitbreiding van een leesmethodiek voor wie het leren
lezen niet vanzelf gaat.

foto: Joop van Putten
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d a g b o e k f l a r d e n

vanaf
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d e

Het is 13 november 2010 en ineens ben ik in Portugal. Het lijkt zo stil, maar het is best druk hier:
everzwijnen, vossen, slangen, marters. De vleermuizen uit de schuur onder de rotsen zijn echter
niet thuis. Wat jammer.
Twee katten op schoot, wijn, een warme kachel.
Geen telefoon en geen internet, ook niet in het
dorp. Misschien is het koper weer uit de schakelkast gestolen.
Koude ochtenden. Adem inhouden en heel snel
kleren aan. Mist in het dal. Koffie en kefir met
muesli.
Een halve pompoen voor de soep, de andere
helft voor Snoop. Pompoensoep met kastanjes is
wel een leuke combinatie.
Het is allang donker als de mannen van de houtzagerij met de bestelde vijftig panlatten bovenaan de helling staan. Ze hebben hun bus een heel
eind naar beneden kunnen manoeuvreren. Knap.

h elli n g
Geen koelkast gekocht en dat was maar goed
ook want hij had niet gepast. In plaats daarvan 5
liter tapwijn meegenomen.
Vuursalamanders op het pad naar huis, felgekleurde lijfjes gevangen in het licht van de koplampen.
Anir heeft dik gewonne met carcassonne.
Antony in de cd speler, the crying light. Ja hoor.
Het is best weer laat. Op weg naar mijn bed donder ik bijna van de helling, de maan is veel te groot
en schijnt te fel, maar misschien lijkt dat maar zo.
Hoe heten die vruchten ook weer, oranje, rood
als ze rijp zijn, als enorme tomaten, ik zeg steeds
desperado’s maar dat is niet goed natuurlijk. Zoiets. Met een d. Snoopy vindt ze te gek lekker.
Markt in Seia, broodroosterpannetje en nietapparaat gescoord. Tack! tack! tack! dat is nog-es
nieten.

Lange wandelingen met de hond. Olijfboomgaarden, verbrande bossen, steile hellingen, graniet
en leisteen. Weerbarstig land en volhardende
mensen. Vriendelijk en gul.

Het leven hier gaat net zo snel als ergens anders
en toch ook weer niet. Het schijnt dat ik morgen
wegga. Nog 1 keer met een warme kruik de helling op naar mijn slaapplaats.

Ik zeg steeds meisjes tegen de vier katers.

In Porto hebben ze geen euroshopperport.

Tien kruiwagens hout voor de kachel.
De generator aan voor de wasmachine, van de
gelegenheid gebruik gemaakt om camera accu,
iPod en twee telefoons op te laden.

Er staan vier bedden in mijn belachelijk grote hotelkamer en nu weet ik niet waar ik zal gaan slapen. Dan nog maar even wakker.

Kweeperen schillen doe je ook niet even snel, ze
zijn net zo weerbarstig als dit land.
Bacalhau com broa. Zo lekker. Niks nog wat over
voor morgen. Op al.

Thuis.
Koud.
Jenny de Groot, www.artisartis.nl
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Arte no Pendor
kunst op de helling
Arte no Pendor is een Nederlands-Portugees initiatief

ONZE KLEINE ANNONCES
Advertentiemogelijkheden
- Een advertentie kost bij eenmalige plaatsing € 10,-. Een maximum van 5
regels c.q. 130 tekens of minder. incl. spaties en lettertekens.

werkt samen met kunstenaars
geeft workshops
verzorgt een kort verblijf op maat in Portugal

www.artenopendor.eu

ontwerpt, produceert grafiek en klein plastiek
U KUNT ABONNEE-LID WORDEN

door een maandelijkse bijdrage van € 12,50 over te maken
op rekeningnummer 7371127 t.n.v. StIC - Stichting Installatie
Collectief, o.v.v. Arte no Pendor + de maand van betaling.
Als abonnee spaart u zo voor een jaarlijks terugkerend bijzonder product. Dit jaar is dat de PendorBox; een kleine
houten kist met een uitneembare expositie waaraan zeven
kunstenaars deelnemen. Van deze PendorBox worden er 100
gemaakt.
Daarnaast ontvangt u als abonnee het Pendor-magazine met
informatie over activiteiten, kunt u werk uit de Salão Arte no
Pendor aankopen met een reductie van 25% en bent u welkom op de ‘Helling’ van Arte no Pendor in Portugal.

- Een advertentie moet vooruit worden betaald, ook in geval van herhaalde
plaatsing.

- Bij de opgave dient men het nummer van Pendor-magazine waarin men
wil adverteren, evenals het betalen bedrag en het giro- of banknummer
waarvan men dit bedrag heeft overgemaakt.
PENDOR-magazine is een uitgave van kunstbedrijf Arte no Pendor
Secretariaat:
St.Janstraat 5 - 7557 HV Hengelo
artenopendor@telfort.nl
www.artenopendor.eu
t +31 074 259 24 23
m +31 06 44 789 127
Redactie en vormgeving: Jenny de Groot, Tony Spelbos
Redactioneel medewerker: Mark Kooy
Fotografie: Jenny de Groot tenzij anders vermeld
Foto’s bovenrand: Pendorleden en abonnees
Oplage: 100
Verschijnt 6 keer per jaar
De inhoud is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld en
geverifieerd.

Associatieve cartoon door Anir Witt

Met dank aan Kniertje

Portugal, ingezonden door Anneke van Wittmarschen

