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Er moet nog even
aan gesleuteld
worden..., maar
dan staat het er!
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De pers
Arte no Pendor heeft binnenkort de beschikking over
een lithopers. Deze pers, uit het begin van de vorige
eeuw, heeft Gerard aan Arte no Pendor geschonken.
Gerard had, op zijn beurt, deze pers gekregen van de
schilder, graficus en docent Henk Schuring . Ruim 20 jaar
heeft hij er zijn lithografieën mee vervaardigd. Nu komt
er een échte - Mansfeld - midden in de Salão te staan.Een
geweldig mooie steendrukpers. Niet te tillen. Één compact blok gietstaal.
In het verleden heeft Tony Boiso in de steendrukkerij van
zijn broer, dat was in Utrecht, het vak van lithograaf geleerd.
Hij bekwaamde zich eerst door twee jaar lang zijn eigen
werk te vervaardigen. Op deze manier kreeg Tony het
gehele vlakdrukprocédé van het steendrukken zodanig
in de vingers, dat hij voor bekende kunstenaars als Klaas
Gubbels en Vito Galvano oplagen heeft gedrukt.
Deze ‘Mansfeld’ pers was ruim tien jaar niet meer in gebruik en moest volledig worden gerenoveerd.
Alle roestige delen zijn behandeld en de vastzittende delen zijn los gemaakt, in de primer gezet en voorzien van
een afdeklaag. Een hele klus, gezien de staat waarin het
zich bevond. Maar we zijn er nog niet. De outillage moet
nog volledig worden aangeschaft en verzameld.
Het ligt in de bedoeling de pers nog dit jaar in gebruik te
nemen voor het maken van een grafisch portfolio.
Abonnees krijgen na twaalf maanden lidmaatschap deze
portfolio in de vorm van - De Box van Pendor - tweede
editie.

De drukpers is de artillerie van het denken - Antoine de Rivarol
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De Salão geopend
Door de deksel van de Box van Pendor te nemen werd de Salão opengesteld voor publiek.
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Trompe-l’œil
Op 15 en 16 september werd in het pand van de AkkuH
de flitstentoonstelling - Accrochage Sauvage (wilde ophanging) georganiseerd.
Ruim 65 Hengelose kunstenaars protesteerden met deze
tentoonstelling tegen de dreigende sluiting van AkkuH.
Naast het signaal naar de gemeente en haar beleid, werd
op deze expositie duidelijk hoe bijzonder en gevarieerd
werk er gemaakt wordt in Hengelo.

Van 12 oktober tot 19 november is een deel van deze
werken te zien in de Salão. Met als titel Trompe-l’œil,
vrij vertaald: het misleide oog.
Vrijdag 12 oktober 19:00 - 21:00 uur vindt de opening
plaats.

Arte no Pendor was met zes van haar leden vertegenwoordigd. Een impressie van het geëxposeerde werk
vindt u in dit magazine.

theater en -beeldendkunstenaarsgroep - roest - zorgde voor een ‘processie’ richting expositiezaal bij AkkuH. Waar de flitstentoonstelling plaats vond.
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Een gat van 10 cm. breed, 20 cm. hoog en 10 cm. diep wordt in de muur gekapt door Tony Boiso.
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Arte no Pendor-Portugal

Pootjes en snorren op de Helling, door Anir Witt

Iets anders. In het vorige Pendor-magazine heb ik wat
over deze pracht plek verteld. Over hoe we hier met
‘niets’ begonnen en dat het allemaal nog lang niet af is.
Het ‘forno-project’ heeft bijvoorbeeld jaren stilgelegen.
Deze zomer heeft Ton een hoge schoorsteen aan deze
buitenoven gemetseld. De aangrenzende churrasco, inclusief de bijzonder gemodelleerde kap om de rook richting schoorsteen te krijgen, kwamen af. Op die schoorsteen staat nu een wonderlijke haan; een door Tony
geconstrueerd kunstwerk. Vork, mes en lepel vormen
de staart van deze trotse ‘kukelaar’. En alsof het nog niet
genoeg is: we hebben er ook nog een viervoeter bij. Een
echte; van vlees en bloed.
Snoopy, die al eens zittend in een kruiwagen met een
portugese vlag tussen zijn tanden in dit blad is afgebeeld,
heeft gezelschap gekregen. De ‘dame’ in kwestie heet
Pien. Ze is een maatje kleiner dan Snoop en met haar
mooie bruine ogen, grijze vacht en vrolijke karakter heeft
ze al menig hart veroverd.
Pientje is niet aan komen lopen. Ook hebben we haar
niet ergens van de straat geplukt. Misschien dat iemand
dit ruim drie-en-een-half jaar geleden gedaan heeft, want
ze zat al in het asiel toen onze vrienden Cedi en Natasha
daar met hun vrijwilligersmissie begonnen. Hierover ga
ik nu vertellen.
Met enige regelmaat ontving ik mails met ‘hondjesberichten’; verslagen en oproepen om donateur te worden.
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Er was aan alles gebrek. Voer, huisvesting, schaduw, veterinaire zorg, hygiëne, enz. Kortom: Geld. Verder kwam
er eerder tegenwerking dan hulp van de plaatselijke
overheid. De portugese vrouw die deze hondenopvang
ooit is begonnen, op wier terrein er toen (geloof ik) inmiddels zo’n tachtig honden zaten, deed alles met hart
en ziel, maar helaas met weinig visie. Ik las die berichten,
dacht dan ‘ach en wee’. In stilte verklaarde ik onze vrienden voor gek; zo gepassioneerd als ze waren dat er nauwelijks tijd voor andere dingen leek te zijn. Afgelopen
voorjaar, bij een eerste bezoek aan ‘Pegades e Bigodes’
begreep ik pas het waarom; ... het raakte me ... Juist dit
kan ik niet beschrijven.
Een oorverdovend geblaf was mijn welkom. De lucht van
honderdvijftig honden. Onwennig liep ik tussen reuen
die met lange kettingen met hun hok verbonden waren,
langs overvolle kennels met teefjes en kennels met kleinere reuen. Het huiskamertje werd bewoond door een
stuk of vijftien kleine hondjes, die een paar vierkante meter uitloop naar buiten hadden.
Er was al heel wat tot stand gekomen; daar twijfelde ik
geen moment aan.
Tien dagen later, op een zondag, was m’n tweede bezoek. Drie jonge dierenartsen, met hun assistenten, kwamen alle dieren chippen. Voluntários. Ik geloof dat ze me
toen voor het eerst is opgevallen.
Pien. ‘Springlevende Pien’. Van benedenaf door het hek
gezien, dan weer boven een op z’n kant staande golfplaat uitspringend ...
Daarna ben ik nog enkele keren geweest. De laatste keer
was op 22 augustus, de dag dat Pien hier is gekomen.
De afgelopen maand is er hier verder niet veel gebeurd.
De honden en katten verhouden zich goed met elkaar.
Natuurlijk heeft Pien nu nog extra aandacht nodig. De
grootste zorg - water en vuur - lijkt zich op te lossen.
De vindima is begonnen; de zomer is voorbij.

Anir Witt

Hoe was uw zomer? Wat aan de natte kant, geloof ik.
Nou, ik kan u niet uitleggen, hoe blij ik ben met de regen
die hier de laatste dagen gevallen is. Vanmorgen stond
er alweer een centimeter regenwater in de emmer. Zal
er dan eindelijk aan de droogte, die feitelijk al vorig jaar
begonnen is, een einde komen?
Het land zuigt zich vol en het waterniveau in de poços zal
stijgen. Het brandgevaar lijkt voorbij, ik kan dus nu met
een gerust hart weg voor wat boodschappen en waarschijnlijk zijn over een paar maanden alle uitgestelde
‘natte’ huishoudelijke klussen geklaard.

•

Poços - Putten

•

Forno - Oven

•

Churrasco - Barbecue

•

Voluntários - Vrijwilligers

•

Vindima - Druivenoogst

NB. : Meer informatie over ‘Pegadas e Bigodes’ (Pootjes en Snorren) kunt u vinden via Google, anirwitt@sapo.pt en Arte no Pendor.
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G o s k e r

als de helft van mijn bestaan
gleed ik het buisje binnen
de kleur was goed de geur was aangenaam
ik werd gemerkt nog voor ik werd verbonden

S l e i d e r i n k

gesemineerd, gezaaid, bevrucht

Tr i j n t j e

M a r j o
LA VIE

Seminatie

versmolten en gegroeid
een plastic tunnel werd de weg
waarlangs ik werd gespoeld

men spoot mij naar mijn wederhelft
het buisje werd geschoond
ik zie nu naar het kunstwerk op
waaruit ik ooit bestond

gedicht
Seninatie
2012
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Johan Bruinenberg

ik treed in een ruimte
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en aanschouw beelden

die ik niet ken

en even daarna

even ben

zwarte stippen bewegen

in een bittere koude

op een sneeuw bedekt veld

roeken zoeken voedsel
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To n y

- kunstwerk in uitvoering Het gat is 10 cm. breed, 20 cm. hoog en 10 cm. diep en ± 160 cm. boven de grond. Een gat door alles
heen … hout, kunststof, staal, beton, steen en/of ijzer . Het materiaal wat uit dit gat geboord en
gekapt is, ligt bijeengeveegd in de vorm van een gotisch kader onder het gat.
Zomaar ergens een gat - een muur die de ruimte maakt van het Hazemeijer complex - industrieel
erfgoed. Een letterlijk en geforseerd beeldhouwwerk.
Een aanklacht tegen afbraak van de beeldende kunst en cultuur in het algemeen ?

B o i s o

Een gat met deze afmetingen mocht niet geëxposeerd worden in het Langhuis in Zwolle vanwege
de aanwezigheid op de monumentenlijst van het pand. Niet bij voormalig kunstenaarsinitiatief
Stichting SAFE in de atoomschuilkelder, Dalfsen, waar dit gat, in een meter dik gewapend beton gekapt, is dichtgemetseld door toenmalig collega kunstenaar op verzoek van de oud-burgemeester
van Dalfsen. En niet bij kunstenaarsinitiatief Gewest aan de Seine in Assen in 1998. Daar werd - HET
GAT-als ‘niet realiseerbaar’ weggezet. Een alternatief in karton is daar wél geëxposeerd.
Wel mocht het bij voormalig AKKUH - Aktuele Kunst Hengelo. Tijdens de Phoenix-flits tentoonstelling, Accrochage Sauvage, wat letterlijk - Wilde Ophanging - betekent.
65 professionele Hengelose kunstenaars namen hieraan deel.
Als de gaten maar weer gedicht worden en de schade hersteld.
De schade is er dus al … permanent en onherstelbaar - in een presentatie ruimte voor de beeldende
kunst dat volgend jaar niet mee bestaat, een kunstzaal die weg is bezuinigd. Het gat is geslagen.
De kloof tussen kunstenaar en publiek verder verbreedt.
Dit gat, als blijvend signaal, tegen afbraak van beeldende kunst? Een poëtisch ingrijpen in een
bestaand gebouw. De gotische vorm van het vloerbeeld als verwijzing naar grotten die ontstaan
zijn door het materiaal te delven van waaruit menig basiliek is gemaakt.
Het gruis - het materiaal uit het gat- zal er dan onder moeten blijven liggen … voor altijd. Of er
zou een goede reden moeten zijn voor verwijdering. Daar zal ik dan mijn toestemming voor moeten geven.
Bij leven en welzijn.
- KUNSTWERK IN UITVOERING - zal het heten, een kunstenaarsleven lang.

kunstwerk in uitvoering - is te koop.
Dat kom ik dan bij u thuis, kantoor, bedrijf, galerie of elders in de muur kappen.
prijs: € 250,- excl. 21% btw, reis en verblijfskosten.
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Tony Boiso, Hengelo,
25 september 2012
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J e n n y
d e
G r o o t

Days of nothing
2012
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Tr i j n t j e G o s k e r

Ria Geerdink & Onno Dirks

D u tch Po litic s

ged icht
D u tch Po litic s
o kto be r 2012
Pic to Se mi Schr i f t
www.p ic toschr ijve r.nl
www.l eze nm oe tjed oe n .nl
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Trompe-l’œil
12 oktober - 18 november 2012
pendorleden
Bloemen-en-zee
23 november - 6 januari 2013
Johan Bruinenberg
Portretten
11 januari - 17 februari 2013
Jenny de Groot

Agenda pendorleden
Marjo Sleiderink
Image faussée de la réalité
22 november - 16 december 2012
Alte Posterei
Haferstrasse 17
49324 Melle
( 15 km. achter Osnabrück)
openingstijden:
maandag t/m zaterdag
van 15:00 tot 8:00 uur

arte no pendor

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

w w w.artenopendor .eu

Agenda 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

A s s o c i at i e v e c a r t o o n d o o r A n i r Wi t t

Een advertentie kost bij eenmalige plaatsing € 25.00 .
afmeting: 93 mm X 120 mm.
- prijzen en afmeting onder voorbehoud deze advertentie is gratis grplaatst

Tony Boiso | Ria Geerdink | Onno Dirks
Vogelvlucht
november 2012
Museum Hedendaagse Hengelose Kunst
www.mhhk.nl

steendrukpers
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