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De Box van Pendor g eopend

Arnolda Rutting, Utrecht, 2012

Arnolda Rutting (Utrecht, 1932) en Anneke van Wittmarschen uit Groningen opende vandaag samen de Box van Pendor. Hiermee is ook Saião Arte no Pendor ingebruik genomen.
Vanwege een oogoperatie was het lastig voor Arnolda
om de deksel van de box te nemen. Zij was daarom blij
dat samen met Anneke te kunnen doen.
De box was leeg.
Wel was de bodem voorzien van de onderstaande picto
met tekst. - Een opdracht -

De Box van Pendor
1 juli 2010

Een gedeelte van de muur was afgeschermd met papier. Gezamenlijk scheurden zij het papier weg en
de inhoud van De Box van Pendor
kwam te voorschijn.
Anneke van Wittmarschen, Torre - 2000m., Portugal, 2012

Salão Ar te no Pendor geopend
Openingswoord, Johan Bruinenberg, Hengelo, 1 juli 2012.
Een jaar of 15 geleden alweer, kwam ik in het bezit van een tweetal tegeltjes voorstellende een figuur met stok op een koord. Een
figuur van commedia dell'arte uit de late middeleeuwen. Een luchtige, vluchtige en zotte maskerade bewerkstelligt door een konische
muts, lange fopneus en lange flappige schoenen: de attributen van
een clown. De figuur maakt een wankele indruk, door zijn stok en
zijn ene voet, hangend in de lucht om een stap naar voren te zetten.
Bij nadere beschouwing zie je, dat de stand van lichaam een goed
evenwicht heeft. We zien een geoefende artiest. Logisch, want zoiets leer je niet op een enkele namiddag. Deze figuur is een archetypische uit de middeleeuwen, naast andere, even archetypisch. Trouwens de zot of nar vinden we in alle culturen: hij vergezeld de mens
sinds mensenheugenis als een bizarre spiegel, even waar en onwaar
als onze eigen maskers.

Onno Drks

De tegeltjes hebben lange tijd op mijn atelier gestaan totdat een
mooie gelegenheid zich voordeed om er één te schenken aan Anir
en Tony te Portugal, waar een bloeiende tegelcultuur is: de azulejos
zijn wereldwijd een begrip. Welnu: voor dit geschenk werd de plek
op de muur zorgvuldig in gereedheid gebracht, maar na het plaatsen
van het tegeltje kwam de grote schrik: met het wegvegen van de
cementresten werd de hele afbeelding mee weggeveegd, een onverwachte en zeer ongewenste verdwijntruc. Het was gewoon met
water oplosbare inkt gestempeld.
Ik vermoed dat de hele oplage weggevaagd is. Op één na: na dit
bericht uit Portugal heb ik direct het enig overgebleven exemplaar
gefixeerd, gekopieerd, geëtst en nageschilderd om het beeld te behouden. Zonder het daadwerkelijke artefact blijft alleen de herinnering en die moeten jij en ik onderhouden, opnieuw doorgeven zoals
de hier aanwezige stok van Pendor. Zo is in Portugal op de helling bij
Anir en Ton de figuur Pendor ontstaan en is ons beeldmerk.
Waarom dit vergelijk op deze plek en deze opening?
Een bewust motief geeft richting aan beweging, dat zit al in het begrip ervan, ook als die richting onbepaald is, nog alle kanten uit kan
en de ruimte gaat vullen: deze salão van Arte No Pendor. Hier ontstaat kunst, wordt het gemaakt en getoond.

We verbeelden het vluchtige, maken het tijdelijke even permanent,
verwelkomen de invloed, nemen daar onvermijdelijk afscheid van en
ondervinden elkaars invloed. Luchtig en vluchtig, maar blijvend van
invloed, door de verandering die ze veroorzaakt. Het coöperatief
Arte no Pendor is een dergelijke vorm, een vorm van verbondenheid, nut en bescherming. De naam Arte no Pendor - Kunst op de
Helling - is afkomstig van Anir.
Hun verblijf in Portugal op een helling heeft dit en meer in beweging
gezet. Het woord ‘pendor’ betekent namelijk ‘helling’.
Maar voor ons is op de helling gaan ook iets opnieuw doen, een
nieuwe en frisse kijk. Ook in Portugal, zo is de ervaring van Tony en
Anir, was het woord ‘pendor’ wat archaïsch. Was: want door het als
Arte no Pendor te introduceren wordt het daar ook nieuw leven in
geblazen. Zo betreedt behalve in Nederland, Pendor in Portugal ook
het koord.
Als de Box van Pendor, roept het associaties op met de doos van
Pandora; geopend door niet te beteugelen nieuwsgierigheid. Alle ellende vloog daar toen uit, de wereld in en - snel die deksel sluiten
- was nauwelijks op tijd; op de bodem bleef alleen de hoop achter als
enige lichtpuntje voor de mens. De kroonluchter hier is dan dubbel
passend: licht lijkt niet één maal, maar meerdere malen ontstoken en
is de bekroning van veel werk. En schijnt nu over ons pad, over het
koord. Verlicht jut en jul, de dwalende en de dolende, de gelovige
en de ontkennende, de standvastige en de kreupele, de twijfelende
idealist en de vastberaden realist. Betreedt het koord als Pendor met
hoop en stok: ga naar de overkant desnoods in wankel evenwicht.
Geef aangekomen een ferme ram op de Kop-van-Jut en oogst knallend succes!
Wij gaan nu over tot het openen van de Box van Pendor en aan
Arnolda Rutting en Anneke van Wittmarschen de eer om de openingshandeling te verrichten door het deksel te lichten en te ervaren
wat het gevolg is. Ik beloof u; het zal ongetwijfeld kunst zijn: geen
onaangename verrassing.
Alvast voor straks: a sua saude, op uw gezondheid!

complete inhoud van De Box van Pendor

Kunstenaars, w.o. creatieve filosofen, zijn

“de mokers van het bevroren zelfbewustzijn”..!
AUTEUR: Jan Vis, creatief filosoof, http://home.planet.nl/~rwvanes
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Pendor
je wereld is niet wat men ziet
ze ligt er naast en achter
ze straalt van binnenuit
en huilt en bloedt en draait
haar wieken door het zwart
van vroeger, ze wenkt
en waait en zoekt
mijn wereld is niet wat je ziet
ik koester mij in dagen
van vierentwintig uur
precies genoeg
zo wandelt, springt
en polsstokt pendor

gast kunstenaar Hettie Goverts, Tony Boiso en Pendor, 2012

in zijn box vol vragen
het jij en ik verstrikt in tekst
de wereld is slechts tijd
ze vult en voedt bij vlagen
Trijntje Gosker, 2012
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Arte no Pendor-Portugal
KUNST OP DE HELLING, door Anir Witt

Hoe lang is het geleden dat ik ervan droomde om hier in
de portugese campo een rustig bestaan te vinden? Tien
jaar? Goed mogelijk. Eerlijk gezegd; ik weet het niet meer.
Mijn hoofd loopt nogal over de laatste tijd. Wat ik nou
precies voor ogen had, kan ik me evenmin herinneren.
Dat heb je wel vaker met dromen; ze vervagen.

en een haan. Er zijn vier katten; Mosje, Pippe, Poh-Poh,
Ca en er is een hond, Snoopy, die u van de foto kent. Afgelopen jaren had ik ook
groente uit eigen tuin. Dit jaar kwam daar de klad in. Alles heeft aandacht, verzorging en onderhoud nodig. De
winkels zijn ver weg en verder is er altijd wel wat ...

Kunstzinnige aspiraties gecombineerd met het streven
om er een horta op na te houden. Een beetje primitief,
op zoek naar eenvoud. Puur. Ik hield me meer bezig met
de kunst van het leven, dan dat ik een productief kunstenaar was. Ideeën waren er wel. Aan de klaptafel van de
caravan, waarin we met z’n tweeën sliepen en woonden
als het weer slecht was, zat ik te tekenen bij het licht van
kaarsen en een gaslamp. Mijn dagboeken. Ton zat tegenover me, hij bouwde aan de toekomst met karton en
lucifershoutjes. De maquette van ons huis; inclusief de
’schoorsteenraaf’.

Arte no Pendor heeft in Nederland zijn vorm gekregen
en nu is het mijn beurt om kunst op de helling te maken. Eindelijk! Zoveel ideeën; gedroomd werk, het kwam
er maar niet van. Eindelijk! Jarenlang gekoesterd papier,
verf, inkten enz. alles steeds maar weer verplaatst. Eindelijk! Mijn, door de jaren heen opgeraapt, verzameld
‘schoons’ en twee en een halve teil met roestend materiaal, alles werd steeds maar weer bewaard.

Er werd gebouwd. Onconventioneel. Alles zelf, met z’n
tweeën en soms met hulp van vrienden. Het pomphuis
met verlengd afdak werd al als een soort van vingeroefening naast de naçente opgetrokken. Een terras lager
ontstond een handmatig gegraven bouwput met een
wirwar aan tubos die door een placa werd afgedekt. In
de rechterhoek daarvan kwam de badkamer. Wat een
luxe! Voorheen hadden we, zomer en winter, gedoucht
onder een douche-emmer die in een olijfboom hing. Op
de badkamer kwam de slaapkamer. Later werden er op
de placa het woonvertrek met open keuken bijgevoegd.
Hierboven is een stalen constructie waarop het dak rust
gekomen. Oh, het is nog lang niet af. Deze ruimte is nu
tijdelijk met transparant landbouwplastic afgesloten en
doet dienst als werkplaats en opslagruimte.
Al vanaf het begin is ook de tuin met vijver en diverse
fruit- en andere bomen aangelegd. Aan het verlengde
afdak van het pomphuis is in de loop van de tijd een kippenhok met ren gekomen. ... En, ja, er zijn dus ook kippen
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Eindelijk ... De deksel is van de doos.

•

Campo - boerenland

•

Horta - Moestuin

•

Naçente - Bron

•

Tubos - buizen

•

Placa - betonvloer

foto: Anir Witt
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Arte no Pendor
kunst op de helling
Arte no Pendor is een Nederlands-Portugees initiatief
werkt samen met kunstenaars
geeft workshops
verzorgt een kort verblijf op maat in Portugal

www.artenopendor.eu
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