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Arte no Pendor

De Pendor-leden

Dit 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.
Aan dit kunstenaarsinitiatief ligt een zeker coöperatieidee ten grondslag.
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 verzorgd de coöperatie de verdere
verwerking en afhandeling.
Het kunstbedrijf Arte no Pendor vindt hier zijn oorsprong.
Arte no Pendor wil economisch voordeel brengen aan de
kunstenaarsleden en wil abonnees kennis laten nemen
met de producten en het werk van de aan Arte no Pendor gerelateerde kunstenaars.

The house, the garden and the dog.

foto: Jenny de Groot - 2011

De Pendor-leden zijn kunstenaars die zich binden aan
Arte no Pendor. Pendor-leden worden geballoteerd door
een ballotagecommissie en staan één werk af aan Arte
no Pendor.
Arte no Pendor vraagt de Pendor-leden een bijdrage te
leveren aan een gezamelijk jaarlijks kunstproduct voor
abonnees van Arte no Pendor.
Dit jaar is dat de
PendorBox.

Per 1 oktober 2011 zijn dat de Pendor-leden.

De Box van Pendor

De Salã0

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.

De Salão opent voor het eerst haar deur op

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

vrijdag 6 januari 2012
met een presentatie van werk van de Pendor-leden.
Vervolgens vindt iedere twee maanden een éénmans
presentatie plaats van Pendor-kunstenaars.
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. In het Portugees
is de ‘Salão’ de ‘mooie’ kamer waar feesten gehouden
worden, een toonkamer voor het mooie meubilair, serviesgoed en natuurlijk de hedendaagse kunst.
Salão Arte no Pendor wil dit, maar ook dat andere. Niet
te modieus, ook niet oubollig, maar artistiek.

Is uw nieuwsgierigheid gewekt?
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.

Hoe anders? Kom langs ... u zult zien.
Abonnees kunnen werken uit de Salão aankopen met
een reductie van 25%.

VANAf 2012

Arte no Pendor jongleert op de Helling van de Kunst
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Presentatie PendorBox in de Salão
+ + IEDERE TWEE MAANDEN EXPOSITIE VAN LEDEN + +
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Arte no Pendor-Portugal
Kwááák, door Anir Witt

De redactie vroeg me iets te schrijven. Tegelijkertijd
werd er de volgende suggestie bijgevoegd: een portugees recept, wat denk je daarvan? Je weet vast wel
wat lekkers. “Ja,”dacht ik, “en op de andere pagina
een cursus portugees.” Volgens mij is er in Nederland een gigantisch aanbod aan kookboeken met recepten uit alle windstreken. Daar zal dus zeker wel
een rijtje ‘De Portugese keuken’ bij staan. Bovendien
ben ik nog steeds een beetje kunstenaar en dus eigengereid genoeg om zelf met pollepel en pen aan
de slag te gaan. Zo heb ik laatst een snelle maaltijd
bedacht, die ik spontaan de naam ‘rommelpotje’ gaf.
Maar om eerlijk te zijn, zie ik het ook niet zitten om
een soort van ‘Anir’s kookrubriek’ te beginnen. Ik
vrees dat me de lust van het eten bereiden, mijn creatief gerommel met smaken, kruiden en het maken
van kleurcombinaties in samenhang met de gezonde
voedingsbalans, zal gaan ontbreken.
Toch, om de redactie niet al bij dit eerste nummer
van Pendor-magazine teleur te stellen, zal ik het over
eten hebben.
Eten en gegeten worden.
De bijgaande foto heb ik pas geleden aan de rand van
de vijver genomen. Te zien zijn een kleine geblokte
ringslang en een flinke groene kikker.
Eng? Welnee, die slangetjes doen niks. Ze hebben
het voorzien op muizen, padden, jonge vogels en
kikkers. Waarschijnlijk lusten ze ook hagedissen, salamanders en insecten zoals spinnen en torren, alleen heb ik dat nog nooit gezien.
Ze zijn trouwens vreselijk schuw. Ik vermoed dat het
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eetproces zoveel vergt ..., want deze slang is niet de
eerste die ik tijdens zijn ‘almoço’ uitgebreid heb kunnen bekijken.
Normaal gesproken krijg je niet snel de gelegenheid
ze te bestuderen De trilling van een voetstap is voldoende om ze te doen wegschieten.
Aan de ‘kwaak’ van de kikker hoorde ik al wat er zich
bij mij achter het huis voltrok. Een rare, haast vervormde, kwaak. Moeilijk uit te leggen op papier, ook
al beweert men dat het geduldig is. Zoiets moet je
horen, en één keer gehoord weet je onmiddelijk wat
er zich tussen de planten afspeeld.
Gek hoor, die eerste keer dat ik nieuwsgierig op zoek
ging naar die vreemde, andersoortige kikker... Ik
vond ‘m onder de kerrieplant. Ergens onder een wirwar van takjes zat ie. Hij staarde naar me, zo leek het.
foto: Anir Witt

Behoedzaam krabbelde ik overeind om even later
met mijn camera terug te keren. Terwijl ik me afvroeg
óf het wel een mij onbekende soort betrof, schoof
het nog steeds zo stil zittende diertje heel gelijkmatig naar achteren. “Dat kunnen kikkers niet”, dacht
ik, en daar ik bij ons boven aan de weg enkele weken daarvoor een slang met een vroedmeesterpad
als middagmaal had bestudeerd, wist ik onmiddelijk
dat hier dus ook een slang aanvast moest zitten. Het
werd toen niks met die foto’s. Maar die ‘kwááák‘. Nu
had ik meer succes.
Wat ik me afvraag is; of een kikker tijdens het langzaam levend binnen gewerkt worden enige pijn of
besef van een naderend einde heeft. Én of zo’n kikker smakelijk is. Zou er een verschil zijn tussen een
kikker en een muis bijvoorbeeld. Levert eten van een

kikker nou enige mate van genot op?
‘Há, lekker; alwéér kikker! Daar kan ik nou nooit genoeg van krijgen.’
Mmmm, geef mij dan maar ‘rommelpotje’ met in
olijfolie gebakken stukjes oud ‘centeio’, grof gesneden ui, een restje sperciebonen, tofu, ‘piri-piri’,
‘coentro’ en wat grof zeezout.
• Almoço - warme lunch, compleet met soep en nagerecht
• Centeio - naam van het brood dat uit roggemeel (farinha de
centeio) wordt gebakken
• Piri-piri - (gemalen) rode pepers
• Coentro - koreander
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Trijntje Gosker dicht het leven open met poëzie
ze zet de lezers net even op een ander spoor

Opgevist
uit de vrije gedachtenzee;
een ingeblikt moment

waardoor ze om een hoekje kunnen kijken
en ruiken aan de geur van het bestaan
www.terrijntje.nl
Trijntje Gosker

Anir Witt

Een installatief werk is in de maak,
werkthema is de verkenning van een verbinding tussen vlak en ruimtelijk: fotografie en glas.

‘tripping over all the edges of reality’
selfportraits / photomontages
www.saatchionline.com/jennydegroot

De vis is als een icoon zichtbaar als de verwijzing
van een Portugese sardine en de Nederlandse hollandse nieuwe, als verbeelding van de verbinding
tussen Nederland en Portugal. Maar het onderliggende onderwerp is de werking van licht.
Jenny de Groot

Onno Dirks en Ria Geerdink

zeven leden van Arte no Pendor werken samen aan de inhoud van de Box van Pendor. Een uitneembare expositie in een houten kistje van 20 X 20 X 11 cm. Wat ze verbinden ... is wat ook Portugal te bieden heeft
Aan het strand gekomen
Lopend tegen de wind de schoenen zakken weg
een schelp breekt zeewater komt los van het zand.
Meeuwen op de strekdam, wind regen grijze lucht
ogen vol water windruisend waait om mijn oren
de branding spat slaat stuk schuimkop klapt.
Strand keien (ook op het veld) liggen hier al glad
Een paar en enkel een schelp neem ik mee
Mijn pet diep over mijn ogen voorkomt
Dat mijn ogen tranen en de wereld vloeibaar maken
Voortdurend ruisen en klappen van golven
Wind blaast zand over zand, straalt groen glas
scherpte weg zacht in hand. Geluid zakt weer weg achter
mij als ik tussen de duinen wegga van het strand.

Johan Bruinenberg
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Een tekst.
Bijvoorbeeld, als je niets weet.
* geen tekst is ook tekst; bijvoorbeeld, als je
niets weet ; … ; is ook weer een voorbeeld,
bijvoorbeeld … als je niets weet.

Tony Boiso
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Riggels
dat in de doos
achter die rib
onder dat deksel
tussen het blad en de regels
dat daar
wat je zoekt
en vermoedt
en verlangt
je oog op valt
je hand naar strekt
je oor het opvangt
als snuift het de geur
van iets nieuws
dat vat op je krijgt
dat je bezielt
Trijntje Gosker, mei 2011

Tony Boiso - 2011
Bouwplaat Doos en Vis | A3 en A4-formaat
Stier met Schep en Theepot
te bestellen bij Arte no Pendor
Pendor-abonnees halve prijs: 17,50 A3-formaat en
12,50 A4-formaat
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NIEUWE LEDEN VAN ARTE NO PENDOR
Mark Kooy - Marjo Sleiderink - Gerard de Vries

Het is alsof

Overgave

we liepen samen de
vierdaagse in een jaar

ik heb vandaag
je graf bezocht en
heb je meegenomen

een eindeloze gang
van onderzoek naar
therapie en andersom
steeds zwaarder
leunend op mijn arm
of door mij voortgerold
ontsnapten we aan
de routine en de dood
in de wereld buiten
op straat, cafe, terras
waren we bevrijd, bedroefd
slechts in het hier en nu
het is alsof het gister was
en morgen weer zal zijn

uit: in memoriam J-T, 2005

Gerard de Vries (1942, Leeuwarden), Atelier
aan de Emmaweg in Hengelo - toont hier een
een artefact, een oogje, een dekseltje van een
bijzonder zeeschelpje uit Nieuw-Guinea, vroeger
een belangrijk betaalmiddel. Het oogje is gevat
in een kunstobject.

ik heb je laten kijken
door mijn ogen
naar de schittering
van zon op water

Onze waarneming gaat altijd
gepaard met een perspectivische
vervorming.
De beelden komen op de kop binnen in onze hersenen en worden
ongemerkt weer ‘recht’ gezet.

naar de vlucht van
zwaluwen en meeuwen
naar de hele levende
natuur waar we
deel van zijn
zonder te begrijpen

De vraag waar Marjo Sleiderinkzich mee bezig houd en wat haar
fascineert is:

ik denk dat je
bij mij bent

Is er niet mee dan wij kunnen
waarnemen?
Verblijven wij af en toe niet in
verschillende lagen?

uit: in memoriam J-T, 2005

En wat is dan de werkelijkheid?

Mark Kooy (1947, Amsterdam) reisde in 1968 naar India, studeerde begin jaren zeventig aan
de AKI in Enschede en daarna filosofie in Amsterdam. Tenslotte kwam hij weer naar Twente.
Hij was acht jaar gelukkig met Jan-Tina Meekhof tot zij in 2005 aan een hersentumor overleed.
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Marjo Sleiderink

2008-2
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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 365 en een
kwart 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.
Tony Spelbos
St .Janstraat 5
7557 HV Hengelo
ar tenopendor@telfor t .nl
www.ar tenopendor.eu
t +31 074 259 24 23
m +31 06 44 789 127

- 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
Oplage: 100
Verschijnt 6 keer per jaar
De inhoud is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld en geverifieerd.

associative cartoon - Anir Witt

In de Salão aan de St. Janstraat 5 in
Hengelo wordt regelmatig werk van
leden van Arte no Pendor gepresenteerd. Vanaf vrijdag 6 januari 2012 is
de Salão geopend voor publiek.
Vis - Visjes - Loterij; heeft u uw ‘visjes’ al op het droge?

P.12

JAARGANG 1 #01 ARTE NO PENDOR

