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>>de deksel van de box<<
een verrassende voortzetting van arte no pendor
>>kunst op de helling<<

http://bit.ly/172bg2n
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Plaatsbepaling/ Hengelo Biënnale 2013

Jenny de Groot

Jenny de Groot

Van 23 mei t/m 16 juni j.l vond op Buitenplaats
de Houtmaat de buitententoonstelling Plaatsbepaling/Hengelo Biënnale 2013 plaats.
Aan de tentoonstelling, bedacht en georganiseerd door Bureautje Voorwaarts, namen 32
professionele Hengelose beeldend kunstenaars
deel met in totaal 52 werken.
In deze editie van De Pendor in het bijzonder
aandacht voor het werk van Arte no Pendorleden die hebben deelgenomen.
Van de tentoonstelling is een catalogus uitgegeven (ISBN/EAN 978-94-90229-04-7)

Pier van Dijk,

Pier van Dijk, Plaatsbepaling, 2013

Buitenplaats de Houtmaat, Hengelo
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DEKSELS
De Box van Pendor
de dek sel van de Box
wordt er af getild
en wall a *dek sel s*
wat een kunstige
KUNST om UIT te pakken
wat een Box vol om
te bezien
te bezichtigen
te begeren
uit te stallen
her in te pakken
op te bergen
terug in de Box
de dek sel terug op de Box
KUNST veilig voor begeerte
begeerte na ar meer
herha al
til de dek sel van de Box

~~~

Marian ~!* Schothuis

ingezonden gedicht, Hengelo, juni 2013

Kunst gaat de tijd voorbij en legt deksels op vlekken, schildert tekens in dagen vol leegte en snijdt leven uit steen tot de kern zich blootgeeft.
Trijntje Gosker
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tony boiso - houtmast - 2013

onno dirks - houtmaat - 2013

HET GAT VAN BOISO | Tony Boiso | 2013 |
houtmaat - Hengelo | l x b X d | 20 X 10 X 10 cm

HET ONMOGELIJKE BEELD | Tony Boiso | 2013 |
houtmaat - Hengelo | l x b x d | 370 x 85 x 3 cm
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arte no pendor-portugal
ÚLTIMA PASSAGEM, door Anir Witt

“Misschien zou ik mezelf eens een schop onder de
kont moeten geven ... Maar om die techniek te beheersen, zal ik misschien wel eerst een schop onder
m’n kont moeten krijgen.” Geert grinnikt bij deze
uitgesproken gedachte en kijkt vanuit z’n stoel de
werkplaats rond; “Het is een zootje ...; wat doe ik
hier eigenlijk nog?”
*
Falecimento
Lagares da Beira
ARMINDO FILIPE MANUEL MARQUES DE LOURENÇO
Nasceu a: 10 de Junho 1949
Faleceu a: 26 de Abril 2013
63 Anos
Pai: Francisco Adelino De Lourenço
Mãe: Maria Margarida Marques
Viúvo de: Ana Catarina de Almeida Borges

*
Zijn eenheid was half maart 1974 vanuit Mozambique
teruggekomen. Op de 25e april waren ze door de straten van Lisboa gereden en samen met Luís, Pedro en
Angelo had hij in de gevangenis van Peniche celdeuren
geopend. In de tweede week van mei keerde Armindo
terug naar zijn geboortegrond. Vader had hem met de
Peugeot van het station in Nelas opgehaald. Mensen
op de velden hadden opgekeken van hun werk, dichter
bij huis werd er naar hen gewuifd en er werden petten
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gelicht. Hij had moeder tegen zich aangedrukt, ze had
hem door de haren gestreken en zijn wang met haar
tranen nat gemaakt. Ooms, tantes, neven en nichten
waren gearriveerd aan het begin van de avond om deel
te nemen aan het feestmaal ter ere van zijn thuiskomst. Hij was omarmd, gezoend en op de schouders
geklopt. Verwachtingsvol was er naar hem gekeken en
hij had verteld over de vroege ‘intocht’ in Lissabon,
niet over de hel van Mozambique. Tussen de petiscos
en de soupa kon Senhor Pároco het niet laten om een
aangepaste versie van ‘de verloren zoon’ te oreren;
een misplaatst vergelijk. Ana werd door haar zus en
een nicht geassisteerd in de keuken. Met blosjes op de
wangen had zij zijn caldo-verde in het bord geschept.
Zij was inmiddels verloofd met Paulo Pinheiro, een
koperslager uit Gramaços. In de tijd dat hij nog in
Coïmbra studeerde had hij haar eens het hoofd op hol
gebracht met een ‘serenata com guitarra portuguesa’;
een studentikoze grap. Nadat de laatste gasten vertrokken waren, had vader hem gevraagd om nog even
naar de bibliotheek te komen. Toen hij binnen kwam,
had vader van zijn krant opgekeken en hem gewenkt;
”Was jij daar bij?” Hij wees op een foto. “Communistische patriotten door ons leger uit de kerkers bevrijd”,
stond eronder. In de korte stilte die volgde had vader
zijn zware hoornen leesbril afgedaan en was hij in zijn
leren fauteuil achterover gaan leunen. Even was daar
de reflex van de vader - zoonrelatie geweest. Een moment maar, het had gevoeld als een stomp in z’n maag.
“Ach, Armindo Filipe, als onze zoon ben je vertrokken; als volwassen man ben je weergekeerd.” Het jaar
van de Coup was voor Ermido om meerdere redenen
gedenkwaardig te noemen. Zo had hij Ana Catarina
de Almeida Borges, zus van zijn omgekomen kompaan
Frederico, tijdens een herdenkingsbijeenkomst van

anir witt - portugal 2013

zijn divisie, ontmoet. In september was er de familiereünie ter ere van grootvader’s vijf-en-zeventigste
verjaardag geweest. De lange, met krulletters geschreven brief, op het roze met rozen omzoomd postpapier,
die hij van zijn zuster Amélia had ontvangen, had hem
pijnlijk verrast. Ze zou blijven waar ze was; in Brazilië.
Armindo had lang naar de wat fletse kleurenfoto gekeken. - Een lachende Amélia, geflankeerd door de voor

hem onbekende zwager Húmberto. Ze was zwanger.
Het feest was groots. Uit alle hoeken van het land waren familieleden gekomen. Zij hadden aan lange tafels
gezeten die in de boomgaard waren geplaatst. Ze
hadden gelachen en gezongen. Het dorp had gelachen
en gezongen. In ruil voor diensten en leveringen van
drank en spijzen waren de escudos in menige kassala
of beurs gerold. Zelfs ‘Cabrito Bébito’, de geitenhoe-
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der, had goede zaken gedaan en was daardoor weer
een stap dichterbij z’n delirium gekomen. Joana, de
zus van Ana, had toen de scepter over al het bij elkaar
getrommelde tijdelijke personeel gezwaaid. Ana zelf
was inmiddels getrouwd met haar koperslager en door
moeder met een extra weekloon de laan uitgestuurd.
Ana ..., zijn Ana, Ana Catarina; wat was ze mooi. Ze
hadden lang gedanst die avond en zich daarna in vader’s bibliotheek teruggetrokken. Met vader’s leesbril

op had ze geschertst; een stompje potlood tussen haar
neus en gekrulde bovenlip: “Ik hoop dat je een serieuze gade voor mijn zoon bent, jongedame ...” Daarna
was de stoel van hen.

*
Vaak was ik waar jij was, maar alleen ik ben jong gebleven. Toch ben ik met je meegegroeid.
Als je zat, waar je graag zat, in je luie stoel, dan streelde ik langs je heen.
*
Een hotel in de buurt had een geweldige opdracht
voor hem gehad; maar liefst dertig ligstoelen voor
rond het zwembad. ‘Gehad’, want gisteren was die klojo van een Ricardo hem komen vertellen dat de directeur het hele project had gecanceld. Het woord ‘crise’
was veelvuldig gevallen. “Nee, meneer de directeur
kan niet zelf komen, hij is twee weken naar de Azoren.” Geert had zijn woede ingehouden en zelfs nog
samen met Ricardo, omdat het toch al tegen vijven
liep, het slechte nieuws met wijn weggespoeld. Dat
was overigens niet zo goed gelukt, want na Ricardo’s
vertrek had hij vloekend zijn map met werktekeningen
in een hoek gesmeten en de bak met schroeven die er
naast had gestaan er achteraan. Vanmorgen had Dona
Isabela op zijn deur geklopt. Hij was haastig in zijn kleren geschoten. De pergola die zij in haar rozentuin had
gedacht zal in de komende vakantie door haar kleinzoon worden getimmerd. Het speet haar voor hem,
maar haar kleinzoon had gezegd het leuk te vinden

P-12

JAARGANG 2 #08 ARTE NO PENDOR

om dit voor zijn oma te doen. De gedachte aan haar
kleinkind had een glimlach op haar gezicht getoverd.
Hij had dat niet gezien, zijn blik was al afgedwaald naar
een plastic tasje dat ze vasthield. “Het spijt me echt”,
had ze nog eens herhaald terwijl ze hem het tasje
overhandigde.
Half drie in de middag. Hij tapt zichzelf nog eens een
wijn in, loopt wankelend terug naar de stoel en laat
zich met een zucht diep in het leer zakken. “Wat een
klere zooi! Wat een on-ge-lo-fe-lijke kutzooi!.” Naast
z’n stoel staat de fles die hij van Dona Isabela gekregen had. Leeg.
Doutor Armindo had hem gevraagd om zijn antieke
leunstoel te repareren. Een mooie stoel waarvan, door
de decennia heen, de leren bekleding een prachtig diep
bruine glans had gekregen. Een ‘woonstoel’. “Zulke
stoelen worden tegenwoordig niet meer gemaakt”, had
hij gezegd, hetgeen ‘o Doutor’ had beaamd.

Sterfgeval
Lagares da Beira ARMINDO FILIPE MANUEL MARQUES DE LOURENÇO
Geboren op: 10 Juni 1949
Gestorven op: 26 April 2013
63 Jaar
Vader: Francisco Adelino De Lourenço
Moeder: Maria Margarida Marques
Weduwe van: Ana Catarina de Almeida Borges
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Ùltima Passagem				
Petiscos					
Soupa					
Senhor Pároco				
Caldo-verde				
Serenata com guitarra Portuguesa

-

Laatste Doorgang/Passage/Doorreis
Hartige hapjes
Soep
Meneer Pastoor
Koolsoep
Serenade met Portugese gitaar
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Simulacrum | 2013
Buitenplaats de Houtmaat | Hengelo
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Waterbeeld | 2013
Buitenplaats de Houtmaat | Hengelo
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geen titel
1 x 3 m. | 250 grs. bariet-papier
Buitenplaats de Houtmaat | Hengelo | 2013

Een fotografisch experiment
Repen foto -papier op een bestaand hek
Een samengesteld beeld bestaande uit drie foto’s van binnenruimtes van Hof 88
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onno dirks

geen titel
variërend van kleine takken tot een grote boomstam
Buitenplaats de Houtmaat | Hengelo | 2013

r i a
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Bestaande holtes gevuld met glas
Een vorm van visuele poëzie
Het licht verandert het beeld

g e e r d i n k
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Liquid Days | 2013
Buitenplaats de Houtmaat | Hengelo
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t r i j n t j e

tony boiso - ornament ontleend aan een putdeksel - hengelo - 2013

www.pictoschrijver.nl - Picto Semischrift - Trijntje Gosker - www.lezenmoetjedoen.nl

handenwassen
2013
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a s s o ci at i e v e c a rto o n

kunst op de helling

Arte no Pendor
zoekt pendorleden

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, vormgeving en foto’s
tenzij anders vermeld
Jenny de Groot, Tony Spelbos
foto’s pagina 4 en 5 + bovenrand
Frans Mensink tenzij anders vermeld.
Oplage: 100
Verschijnt 4 keer per jaar
© Arte no Pendor

agenda pendorleden
DE DEKSEL VAN DE BOX
pendorleden
zondag 30 juni tot en met 30 september
Salão Arte no Pendor

met een coöperatief karakter.

w i t t

Arte no Pendor wil zijn positie en die van de kunste-

werkt samen met kunstenaars

naar versterken. Arte no Pendor is een kunstbedrijf

Arte no Pendor is een Nederlands-Portugees initiatief

w w w.artenopendor .eu

a n i r

arte no pendor

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

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

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.
H o er a Vak anti e !
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