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Het regent en zal ik je eens wat vertellen? Het houdt nooit meer
op met regenen.
Het zal altijd, altijd blijven regenen. Noem maar een dag, mus,
zo ver mogelijk weg.
Op die dag zal het nog steeds regenen. En de dag erna ook.
Ik weet dat.
Tot nog toe kwam de zon altijd weer tevoorschijn. Maar nu niet
meer.
Je zal hem nooit meer zien, mus. En stof om in te baden evenmin.
Modder zal er zijn. Blubber. Let maar op.
Heb je wel eens van striemen gehoord? Zo zal het blijven regenen, mus: striemend.
Wat hoor ik daar? Sissen?

Aha. Het regent nu zelfs al op de zon, mus. De zon is bezig uit te
gaan, achter de wolken. Dat sist. Ja ja, mus.
Pas maar op, als er straks een nat rond ding naar beneden
plonst.
Kijk maar uit dat hij niet op je doorweekte kop valt. Jij altijd met
je zorgeloze getsjilp. Alsof alles vanzelf spreekt!
De kraai.
Beste kraai,
Ik heb je brief gekregen. Dank je wel!
Ik heb hem eerst laten drogen en toen gelezen. Heel interessant!
Ik vind het altijd leuk om post van je te krijgen. Neem me niet
kwalijk dat ik toch even heb getsjilpt van plezier.
Als ik omhoogkijk kan ik je net zien zitten, weet je dat? Op de
onderste tak van de eik.
Je veren glanzen in de zon.
Ik vind dat je heel mooi krast. Treurig, maar dat is juist zo mooi.
De mus.
Uit ‘Misschien wisten zij alles’, Toon Tellegen
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PAGINA | PENDOR | PODIUM
uit DE KUNST, HET SCHONE VERSCHIJNSEL
No.5. (geplaatst op 25 november 2008)
Deze tekst is door 'Pendor' uit het verslag - DE KUNST,
HET SCHONE VERSCHIJNSEL - van de hand van Jan Vis,
creatief filosoof, overgenomen.
http://bit.ly/dq7p8d
Aangezien de filosofie er niet is voor enkele bevoorrechten maar juist voor alle mensen, is het citeren uit mijn
werk zonder meer toegestaan. Wel echter zou ik het op
prijs stellen dat het citeren vergezeld gaat van een duidelijke bronvermelding! aldus - Jan Vis
Käthe Kollwitz ( 1867 - 1945 )
Deze vrouw heeft indertijd een grote collectie tekeningen gemaakt van de mens, die in armoede en ellende
verkeerde: de beklagenswaardige mens. Dit werk heeft in
west-Europa, en vooral onder de socialisten, grote opgang
gemaakt, want hieruit sprak de sociale bewogenheid voor
de medemens. Deze kunstenares was het dus ergens om
te doen, en dat is voor de moderne mens normaal, want
het is hem altijd ergens om te doen. Hij verdeelt immers alles in stukjes, dus zoek maar uit: welk stukje wil je
hebben. Geef mij maar een stukje sociale bewogenheid,
vandaag tenminste; morgen heb ik zin in een hap romantiek. Een ander houdt weer van “dat liefelijke” en weer
een ander houdt alleen maar van zichzelf en laat dus een
portret van zijn tronie maken. Het is allemaal hetzelfde;
hier is nergens sprake van datgene, waarom het gaat, want
in dat geval moet het gaan over de mens, die alles verloren

heeft en die daar dan niet staat als de verliezer, zoals Gorki
in zijn “Verlorene Leute” getekend heeft, maar die daar
staat als de onaantastbare, van wie alles afgevallen is, dat
aan te tasten was.
De kunst heeft dus niets met het beklagenswaardige op,
en de kunst heeft nergens mee op, want de kunst gaat niet
over iets. Voor Europa is het in de kunst in toenemende
mate om iets gegaan, en daarom is Europa niet kunstzinnig, ondanks het vele schoons, dat zij, vooral in het begin,
toen het analytische denken nog vrijwel niets kon, voortgebracht heeft.

Vrouw met Dood Kind | 1903 | ets met droge naald, proefdruk opgewerkt
met grafiet, houtskool en gewassen met goudpigment | afmeting: 41.7 x
47.2 cm .

Een bedrijf dat een product produceert waar geen vraag naar is,
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PERS & DRUK
De gemeente Hengelo en de SWWK - Stichting
Woon en Werkruimte Kunstenaars - gaan er écht
werk van maken.
De toiletruimte van de Roncallischool wordt speciaal
voor Arte no Pendor omgebouwd tot een ruimte waar de
lithostenen ten behoeve van de steendruk kunnen worden
geslepen.
Toch zal het nog wel even duren voordat deze voorziening klaar is. Voorlopig heeft Arte no Pendor een tijdelijke
voorziening in de gang gemaakt.

houdt het niet lang vol. Bron: radio-interview met een kamerlid
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TIME AND NUMBERS | Tony Boiso | 2013 |
digitaal ontwerp | l x b | 185 X 125 mm
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B o i s o
To n y
de tijd stond even stil | Tony Boiso | 2013 |
object |hout en messing | l x b x d | 70 x 42 x 6 cm
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Kunst op de Helling - Nederland
een aantal overwegingen, door Johan Bruinenberg

“Geen helling zo steil of een ezel bepakt met goud beklimt hem wel.”
Of zou het, –niet toevallig- , de baas zijn die hem voortdrijft? En wanneer pak je niet de ezel maar de lift, een
takel of de helicopter? Wanneer wordt het stijgen in
plaats van klimmen? Wanneer wordt een helling een
muur, een wand? Natuurwetenschappelijk is er volgens
mij alleen het begrip hellingshoek: omhoog of omlaag.
Dat maakt niet uit. De spierpijn zit wél op verschillende
plekken. Het verschil zit hem in de richting natuurlijk zou
je zeggen. Stel dat de weg stopt aan de top en je dezelfde
weg terug moet en je daarom niet aan de andere kant kan
komen! Hebben we dan een heteronomie in het zicht:
dezelfde route maar verschillende woorden?
Hoe zit het dan met ons eigen kunstzinnige logo, ons
credo: kunst op de helling? Is kunst omhoog brengen lastiger dan omlaag? Kan kunst stijgen of dalen, behalve dan
in een ruimtelijke setting? Kennen we hellingkunst? In
aanzien en in prijs wel. Dan hebben we ook stijgkunst en
daalkunst: is stijgkunst makkelijker aan de man te brengen dan daalkunst, ook al zou het dezelfde hoek/prijs
hebben? Hoe ziet daalkunst er uit? Kun je die herkennen?
En stijgkunst dan? Om niet in de diepe valkuil van de
esthetiek te vallen is een speurtocht naar andere criteria
veiliger: een omweggetje.
De introductiestelling en de vaststelling dat kunst een
sterke niet natuurlijkwetenschappelijke kant heeft, doet
mij besluiten dat hellingskunst voortaan stijgkunst is
en afdalingskunst is daalkunst. Ik erken dat dit een aan
zekerheid grenzende waarschijnlijke ingeslopen premisse
is, gerelateerd aan onze coöperativa: Arte no Pendor:
Kunst op de Helling.
Zouden bezoekersaantallen bij stijgkunst en daalkunst
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terr asmuur | 2008

een graadmeter opleveren? Of haar intenties, verwachtingen? Koopjesjagers: nu daalkunst kopen, anders is
die uitverkocht. Of innovators: liefst zo snel mogelijk
als eerste kopen anders wordt deze stijgkunst nog
duurder dan hij nu is. De verwachting motiveert en het
inwisselkantoor voor het goud ligt op de top van de
helling. De belofte-gelofte, het geloof speelt een beslissende rol, vooral bij veelbelovende kunst. Dan pas is
de beweging daar: movere. Toestromend publiek? Dit
suggereert dan weer dat het daalkunst betreft: water
stroomt immers nooit omhoog de helling op, maar
altijd naar beneden het dal in!
Dus wij spreken voortaan van opgetrommeld of meegevoerd publiek voor stijgkunst en van toegestroomd
publiek voor daalkunst.
Wij, als Arte no Pendor, kiezen uiteraard voor het eerste: we gaan de trom roeren!

Zo wordt de klant (de spreekwoordelijke ezel met
goud) naar de uiteindelijke top gedreven: de aankoop en
het bezit van unieke en kostbare werken! Een cabareteske en daarmee geslaagde vergelijking?? Natuurlijk niet!
De klant kan uitstekend zijn of haar hakken in het zand
zetten of rechtsomkeert maken en de afdaling inzetten.
Het werkwoord drijven heeft zo in deze beschouwing
een dubbele en tegengestelde betekenis: meegevoerd
worden met de stroom en tegen je zin in moeten bewegen!

wat vaak stijgkunst veroorzaakt (een wat blasfemische
uitleg van de hemelvaart), maar dan blijkt zijn zolder
nog stampvol onverkocht werk te liggen. Dat vereist een
hoop slimmigheid om het tot stijgkunst om te vormen
ook al is de maker naar de hemel opgestegen. Zo zijn we
weer samen op de helling, voorwaarts en niet afwaarts,
opwaarts en niet neerwaarts. Heerlijk is dit koorddansen met semiotiek en semantiek, grappen en grollen.

Kan stijgkunst daalkunst worden en omgekeerd? Jazeker! Is daalkunst dan goedkoper? Bij de innovatieve
aankoop weet je dat nog niet, later als daalkunst kan het
zelfs op een gegeven moment even duur zijn. Crises,
uitverkoop, boventallige voorraad. Kunstenaar in ongenade of gewoon uit de mode geraakt, afgestroomd. Nog
zo een voorbeeld: de kunstenaar is weliswaar overleden,

mombakkes | 2012

Nog twee invalshoeken .
1. In elke helling ligt een uitdaging, maar er zijn
hellingen die nog nooit iemand gefietst heeft.

kreupelhout | 2012

Daar kan ik niet veel mee, want je kunt altijd afstappen
en de ezel pakken. Zo wie zo is de fiets een zogenaamd
evenwichtsvoertuig en niet iedereen is deze evenwichtskunst machtig. Wie afstapt komt ineens veel makkelijker
de helling op. Ga maar eens naar Zuid Limburg voor een
fietsvakantie.
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nocturne 2 | 2012

2. En: wat goed is komt snel en wordt gauw veel
geld waard.
Maar eerst: is de top een permanente verblijfplaats? Of
moet er na het stijgen automatisch de afdaling volgen?
Op de top je domicilie kiezen is een aantrekkelijke optie.
Zo beschouwd is de naam Arte no Pendor een permanente onbestemdheid! We stijgen nog maar de afdaling
is naderend en blijft alleen voor altijd in het zicht maar
uit de werkelijkheid als we op de top blijven.
Maar ja, gek genoeg: bij een stijgend percentage van
de hellingshoek neemt de snelheid juist af! En neemt
hij toe bij de afdaling, waarbij uit de bocht vliegen een
permanent gevaar is. Die snelle kunst zit zo beschouwd
eigenlijk in een afdaling, ondanks dat het prijzengeld op
de helling toeneemt.
Snel de helling op of juist langzaam de afdalen is de
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nocturne 1 | 2012

brandende vraag binnen deze metafoor. We nemen een
andere weg: kunst is voeding voor de geest, het oog en
de beurs zijn slechts vervoersmiddelen. Mijn gevoel
en de wetenschap zeggen dat langzame groeiers meer
voedingstoffen opnemen en meer voedingswaarde
opleveren. Dus snelle kunst: een dubieuze maagvuller
met snelle calorieën en weinig bouwstoffen? Of is trage
kunst: goed verteerbaar en bevat die veel bouwstoffen?
Het blijft een lastig doemscenario voor musea: te laat
inkopen, geen antenne hebben voor belangrijke innovaties betekent te duur moeten kopen om die beroemdheid aan de top in huis te halen en dat is eigenlijk zonde
van het geld.
Kun je het nemen van hellingen en het maken van
afdalingen allemaal trainen?
jazeker, de schetsboeken en notitieblokken, de bezoe-

houtsneden | duin | 2013

ken aan de openingen, vrienden- en ondernemersclubs, sociëteiten, vooraan zijn: lopend, fietsend, maakt niet uit.
Let wel: alles in meervoud! En de training zal vruchten afwerpen!
Vooral de eerste twee trainingsactiviteiten worden goud waard!
Resumé.
Wat hebben we nu zoal allemaal ontdekt? Stijgkunst, daalkunst, topkunst, snelle kunst, trage kunst, allen zijn uitingen van hellingkunst.

Ergo: Arte no Pendor - Kunst op de Helling: daar moet je zijn!!

d e e t s e n e n h o u t s n e d e n z i j n t e k o o p vo o r € 6 5 , - | a b o n n e e s h e b b e n 2 5 % k o r t i n g

JAARGANG 2 #07 ARTE NO PENDOR

P-11

6 april t/m 2 juni

Ria Geerdink

T I T E L

G E E N

St. Janstraat 5 - 7557 HV Hengelo - 074 259 24 23
www.ar te n op e n dor.e u

Arte no Pendor

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

Onno Dirks

O n n o
P-14
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D i r k s

R i a

G e e r d i n k
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Arte no Pendor-Portugal
Dip, door Anir Witt

“Raad ‘ns wat?!”, had Hanneke Buileman in de telefoonhoorn geroepen. “Uh, nee ..., wat?”, antwoordde
Ada, haar beste vriendin. “Peter en ik hebben een
reisje naar de zon geboekt!” “Mmmm, heerlijk”, zei
Ada, “Waar gaan jullie heen?” “We gaan wandelen
in de buurt van Viseu; dat is in Portugal. Een oud
collega van Peet heeft daar een klein huisje in de
bergen.” “Wow, wat sportief.” “Ja, ... en weet je? We
vertrekken morgenochtend! We hebben de koffers al
gepakt” “Nee, dat meen je niet! Morgen al?!” “Ja, Els
zorgt voor Toby en Twinkel en voor de planten natuurlijk.” “Dus die zonnebankafspraak van komende
maandag gaat niet door.” “Nee, maar we kunnen
elkaar zo nog wel even zien bij Van Gunniken; trakteer ik; ‘k moet toch ook nog even aftersun halen en
Peter had het over snorkelen, dus ...”
Ze zat met de koektrommel op schoot en stak het één na
het andere koekje in haar mond. Maria Integral. Een onrustig gevoel had zich van haar meester gemaakt. Al dagen.
Ze stond op uit haar stoel en plofte er, na een doelloos
bezoek aan de keuken, in terug. Ze greep weer naar de
koektrommel en lichtte de deksel. “Nee! Niet doen, niet
doen, niet doen”, mompelde ze. Zonder gevoel van triomf
schoof ze de deksel terug op de trommel.
*
Denk aan Portugal; en je denkt al gauw aan zonneschijn.
Een zacht klimaat, met een heerlijke temperatuur in de
winter. In de zuidelijke provincies is dit beeld niet ver van
de waarheid, hoewel het daar ook kan regenen. In de noordelijke helft van Portugal is het altijd wat kouder, maar
toch nog vaak aangenaam. Vanaf half december bloeit
de nespereira, verspreidt ze een heerlijke geur en is het
gezoem van bijen niet van de lucht. Wanneer de bloemen-
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trosjes bruin worden en inschrompelen, zwellen de eerste
gele bolletjes van de mimosa op. Die hangen eveneens in
trossen en verspreiden een frisse viooltjesachtige geur.
Eenmaal in volle bloei, sieren deze boomgroepen het
landschap. Uitbundig kanariegele toefen op de hellingen.
Ze zijn zo goed als uitgebloeid; nu is de witte brem aan
de beurt. Deze jaarlijkse cyclus lijkt, in tegenstelling tot
die van de mens, geen enkel probleem te hebben met de
grote hoeveelheid neerslag en de langdurige kou.
*
“Chuva, chuva, chuva ... ; wanneer houdt het ‘ns op!” Het is
meer een nadrukkelijke wens, dan een vraag, die ze lucht
geeft. Drie van de vier katten hebben haar luie stoel ingenomen en genieten daar zichtbaar van. Zelf zit ze op de
voetenbank bij de brandende kachel, met de kleine salontafel voor zich. “Wil geen koekjes”. De vieze zurige smaak
die uiteindelijk in haar mond achterbleef, weerhoudt
haar van een nieuwe aanslag. Ze neemt een paar slokken
lauwe thee en schuift de laptop op het tafeltje van zich
af, zucht, plaatst de ellebogen op de vrij gekomen plek,
steunt dan met haar kin, de linker kaakhelft en wang, in de
tot halve knuist gevouwen linker hand. Op een rij van tien
dagen laat het ‘ Instituto Português do Mar e da Atmosfera’
een weersverwachting van uitsluitend grijze wolken met
druppels zien. Ze staart naar het kleine scherm waarop
een foto van een zonnig Coïmbra verschijnt, gevolgd door
een foto waarop Joop (een logé) tot aan z’n knieën in de
Rio Seia staat, Poeskin in de schaduw slapend onder de
couve galega, stilleven met pompoenen, een hond aan een
ketting, bloeiende mimosa, een foto (ergens in een dorp
genomen) waarop een wirwar van bovengrondse electriciteits- en telefoondraden afsteekt tegen een blauwe lucht.

De schermbeveiliging laat een compilatie aan beeldmateriaal uit een recent verleden voorbij schuiven en gaat daarna
op zwart.
*
Einde middag. Overal blurkt, blupt en murmelt water.
Door het netwerk van geultjes en tubos stroomt het om
het huis heen en er onderdoor. De lucht is opengebroken, maar de zon verschuilt zich achter de wolken. Ik trek
m’n rubber laarzen aan en een warme jas; er moet nodig
met de honden gewandeld worden. Buiten word ik ver-

•
•
•
•
•
•

Maria Integral 					
Nespereira						
Chuva, chuva, chuva				
Instituto Português do Mar e da Atmosfera
Couve Galega					
Tubus						

-

rast door de plotselinge warme luchtstroom. Een maand
geleden is er een nieuw pad bijgekomen. Omdat de route
van een internationale mountainbikerace hier bovenlangs
liep, heeft men een afslag van ongeveer vijfhonderd meter
lengte, tot aan de onderlangs lopende zandweg, naar
beneden gebosmaaierd. De hekjes en richtingbordjes zijn
verdwenen, maar het lospeuteren van de overal aangeknoopte plastic stroken was blijkbaar teveel werk. “Kom
hondjes, we gaan de blauwe linten-route lopen!”

Volkoren Mariakoekje
Mispelboom
Regen, regen, regen
Portugees Instituut voor de Zee en de Atmosfeer
Gekrulde boerenkool of plukkool
Buizen
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delicate balance | fotomontage | 2013
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G r o o t
d e
J e n n y

Twee koorddansers.
Zonder publiek.
Onder een blauwe hemel, over een afgrond heen.
Zwaluwen, springerig gras, hier en daar
iets geels.
De een zegt, bijna jubelend, met vuurrode wangen:
‘Niemand zal kunnen zeggen dat wij…’
Een vleugje wind, een rafelig wolkje, een krekel. Niets
bijzonders.
De ander zegt:’…niet diep gevallen zijn.’
Veel later pas gevonden, spreeuwen, modder.
Toon Tellegen
uit ‘Alleen liefde’
Querido Amsterdam 2002
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www.pictoschrijver.nl - Picto Semischrift - Trijntje Gosker - www.lezenmoetjedoen.nl

gedicht
2013

Tr i j n t j e

G o s k e r

a s s o ci at i e v e c a rto o n

A n i r
W i t t

zonder titel
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arte no pendor

kunst op de helling

w w w.artenopendor .eu

Arte no Pendor is een Nederlands-Portugees initiatief
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
Expositie in de Salão Arte no Pendor
“GEEN TITEL”
6 april tot en met 2 juni
Ria Geerdink - Onno Dirks

Een advertentie kost bij eenmalige plaatsing € 25,00 .
afmeting: 93 mm X 120 mm.
- prijzen en afmeting onder voorbehoud deze advertentie is gratis geplaatst

Tony Boiso | Ria Geerdink | Onno Dirks
“VOGELVLUCHT” - permanente expositie
Museum Hedendaagse Hengelose Kunst
www.mhhk.nl

DE BOX VAN PENDOR - tweede editie
zondag 30 juni tot en met 30 september
Vanaf 1 oktober 2013 vervaardigt Tony Boiso - iedere twee weken - op zaterdag van 14:00 tot 17:00 uur op de
steendrukpers in de SALÃO een lithografie met eigen werk of werk van de PENDORLEDEN.
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