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jenny de groot - anir witt

KUNST OP DE HELLING

DE OPENING
door Pier van Dijk
Arte no Pendor
Kunst op de helling,

johan bruinenberg

tegen de helling op,
met een stok,
de blik omhoog,
moeilijk, langzaam, zwaar
of
balancerend op de top,
met de stok,
de blik vooruit,

dora brandt

de pen in de inkt,
de inkt op het papier,
het papier onder het woord,
het woord uit de pen,
het penseel in de verf,
de verf op het doek,
het doek onder het beeld,
het beeld uit het penseel
of
van de helling af,
met de stok,
de blik omlaag,
gemakkelijk, snel, licht.

johan bruinenberg

P-2

JAARGANG 2 #09 ARTE NO PENDOR

johan bruinenberg

De rozet

De rozet wordt gevormd door

van De Box van Pendor

Anir Witt,

is een zogenoemde Cyclische groep

Jenny de Groot,

met een patroon van zes sectoren,

Johan Bruinenberg,

zoals de blaadjes van een bloem,

Onno Dirks,

de bladen of schoepen van een ventilator of rad,

Ria Geerdink

de spaken van een wiel.

en Trijntje Gosker;
rondom het hart,
de as
of de spil,
Tony Boiso.
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dora brandt

frans mensink

frans mensink

Het was zoals het is
Het ultramarijne figuurtje
met de hoge hoed en de lange stok.
De hoge hoed
is de figuurzaagbeugel,
waarmee alles
uit de deksels van de kistjes werd gezaagd.
De lange stok
is de pen en het penseel,
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1.

2.

Zagen, zagen, wiedewiedewagen,

Zagen, zagen, wiedewiedewagen,

Ton stond daar
om het logo uit te zagen.

Pier staat hier
om zijn steentje bij te dragen.

Arte no pendor, Arte no pendor,
het gaat bij de box om lagen.

Alles in de box, alles uit de box,
het gaat in de kunst om lagen.

waarmee alles
werd geschreven en geschilderd.
Het ultramarijne figuurtje
met de hoge hoed en de lange stok
staat bijna op de top
van de zwarte figuurzaagbeugel
met het rode handvat,
waaraan de blankhouten stok
met pen en penseel.
Het is zoals het was.
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D E B O X VA N P E N D O R
tweede editie

het is goed - het moet er zijn - het k an ook ander s - ma ar het is zo fijn

guido van der bilt
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De Box van Pendor is een uitneembare tentoonstelling in een
h o uten ki s tj e van 2 1 X 2 1 X 10 , 5 c m
en wordt jaarlijks uitgegeven.
Ab o n n ee s o nt van g en na t wa al f
maanden deze box.
Een abonnement kost € 12,50/mnd
Dit ja ar is de inhoud ver zorg d
door:
Anir Wit t
Jenny de Groot
Johan Bruinenberg
Onno Dirks
Ria Geerdink
To n y B o i s o
Tr i j n t j e G o s k e r

jenny de groot
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tony boiso

anir witt

trijntje gosker

johan bruinenberg

onno dirks & ria geerdink
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corrie kopmels

theo van der vliet

trijntje gosker

leden van het Zwol s Dichter scollectief

Vo o r d e t w e e d e e d i t i e v a n d e B o x v a n
Pendor maakte het Zwols Dichterscol lectief pictopoëzie bij werk van het
kunstenaars coöperatief Ar te no Pen d o r.

P i c t o p o ë z i e

johan bruinenberg
sim van den berg

Pictopoëzie is een dichtvorm die gebruik maakt van het Picto Semi Schrif t, een
ondertitelde beeldtaal die oorspronkelijk werd ontwikkeld voor mensen die
niet als vanzelf leren lezen. Zij lezen vooral door de ondertitel te koppelen aan
het picto dat erboven staat. Liedteksten blijken voor dit doel bij uitstek geschikt om in picto om te zetten.
Als ontwikkelaar van dit beeldschrif t begon ik bestaande gedichten in picto
om te zetten. Concrete gedichten, zoals Een Streep (Toon Tellegen) lenen zich
hier goed voor. Ver volgens begon ik te experimenteren met het rechtstreeks
in picto maken van gedichten. Dat kan als je redelijk op de hoogte bent van de
woorden die reeds aan het Picto Semi Schrif t zijn toegevoegd. Inmiddels zijn
dat er 8000.
Met deze picto’s moet je het als dichter in principe doen. Door het aanpassen
van de ondertitel kan de woordenschat echter vrijwel onbeperkt worden uitgebreid. Want indien er voor een bepaald woord geen passend picto is, zijn er
voldoende alternatieven. Je kunt een neutraal picto kiezen, bijvoorbeeld een
blokje of een streep en daar de gewenste ondertitel onder zetten. Of je kiest
een totaal ander picto, waarmee de lezer op een ander been wordt gezet, iets
waar dichters altijd op uit zijn. Je kunt ook terug vallen op letterschrif t. Soms
geef t juist dat ene woord in letterschrif t een extra dimensie aan het gedicht.
Als je deze mogelijkheden doorziet, kun je gaan spelen met de taal. Met een
beperkt aantal picto’s kun je al veel doen. Juist de beperking maakt creatief.
Met Weer woord verscheen de eerste bundel pictopoëzie. Behalve Toon Tellegen maken de dichters deel uit van het Zwols Dichterscollectief. De poëzie
werd gemaakt bij werk van kunstenaars van Arte no Pendor. Weer woord is
verkrijgbaar via Arte no Pendor.
Via www.pictoschrijver.nl kunt u de demo proberen, een licentie aanvragen en
u aanmelden voor PictoNieuws, waarmee we u op de hoogte houden van de
ontwikkelingen.

het gat | trijnte gosker | pictogedicht | 2013
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het gat van boiso | tony boiso | l x b x d | 20 x 10 x 10 cm | juni 2013
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Sábado
Het was druk op Coïmbra B. Veel mensen met bagage
spoedden zich uit en in de trein. De laatste vakantiegangers waren onderweg naar huis, want over een
goede week zouden ook hier de scholen weer beginnen. Frits had erop toegezien dat Madelena veilig
kon instappen en nu wandelde hij over het perron
gelijk met haar op naar het voorste treinstel. De trein
stootte een kort signaal uit, de deuren sloten zich en
hij kon nog net zien, voordat de trein het doffe ratelende geluid van kofferwieltjes overstemde, dat ze
haar zitplaats had bereikt. Pas nu draaide hij zich om.
Keek over de lengte van het inmiddels bijna lege perron; daar stond naast haar kofferset, een forse jonge
vrouw met kort blond haar. Onmiskenbaar, dit was
zijn gast. Ze stond met toegeknepen ogen richting
de toegang van het perron te kijken. Ze droeg een
dunne turquoise driekwartbroek en een witte blouse.
Ze was opvallend bleek voor het einde van augustus;
zelfs voor Nederlandse begrippen, vond Frits. Hij stak
z’n hand uit en schudde de hare: ‘Hai, ik ben Frits;
heb je een goede reis gehad?’ ‘Alma, ... uh ja.’ Hij nam
de grote koffer voor z’n rekening. Zij volgde hem, de
kleine koffer achter zich aantrekkend, naar de parkeer-
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Domingo
De honden hadden Alma met hun geblaf gewekt. Een
poosje lag ze naar het fijne netwerk, dat van bovenaf
als een sluier rondom haar hing, te kijken. Hoewel er
de vorige avond geen mug te bekennen was geweest,
had ze de klamboe toch maar voor de zekerheid om
het ledikant gedrapeerd. Ze had een dof gevoel in
haar hoofd. ‘Zou dat door de wijn komen? Vast!’ Ze
had gisterenochtend, in een opwelling, haar valium-tabletten vanuit haar handbagage teruggelegd. Ze sloot
haar ogen opnieuw en werd een leegte ingezogen,
maar voor ze ergens arriveerde was er een krachtigere
aanzuiging terug. Er was op de deur geklopt. Iemand
had iets gezegd. Even lag ze nog door de cirkel boven
haar, naar de geplooide oorsprong van de klamboe te
kijken. Alsof ze opnieuw geboren was. Toen werd ze
zich bewust van haar omgeving en van ook waaraan ze
als gast diende te voldoen. Tien minuten later kwam
ze het terras op, waar de ontbijttafel gedekt stond.
Frits keek op van z’n i-pad. ‘Een goede morgen. Goed
geslapen?’ zei hij en nog voor ze kon antwoorden: ‘Dit
is Teresa; zij is onze steun en toeverlaat; ze komt hier
iedere ochtend de lakens uitdelen en spreekt geen
woord van over de grens.’ Teresa knikte haar vriendelijk toe, zei: ‘Óla’ en iets wat ze niet verstond. Na
het ontbijt ging Alma terug naar haar kamer om haar
koffer uit te pakken en een zomerjurk aan te doen.
Daarna keek ze wat rond in de tuin en ging met een
dik boek, ‘Wijze Lessen van een Chamaan’, tot het
middageten op een bankje in de zon zitten. ‘Alma,’
had Frits gezegd, ‘weet je dat dat ‘ziel’ betekent in het
Portugees?’ Alma stopte met kauwen en keek Frits
onthutst aan. ‘Ja, ziel; geest.’ ‘Oh,’ zei ze en staarde
langdurig naar haar bord.

w i t t

De douanier gebood haar de kleine koffer te openen. Ze decodeerde het cijferslot en ritste haar
handbagage open. Hij nam het over en zocht met
z’n blauw behandschoende handen tussen de
kleding, haalde een toilettas tevoorschijn, ritste
die open en toonde haar een nog bijna volle tube
tandpasta. ‘This is not allowed!’ zei hij bits. ‘I
am sorry, I have forgotten to put it in the other
suitcase,’zei ze. ‘What is this?’ Hij hield een grote
glazen pot, met verkoolde stukjes tak en asdeeltjes, in zijn hand. ‘It’s a souvenir from yesterday,’
antwoordde ze. Hij knikte nadenkend; ‘Have a
good flight.’

plaats. ‘Wat een soepkip,’ dacht Frits, ‘zoveel bagage
voor tien dagen.’ Met een slingerbeweging plaatste hij
de koffer in de laadbak van zijn pick-up.

a n i r

‘SIRENA’

Segunda-feira

Quarta-feira

Teresa had om half tien maar eens op de
deur geklopt, want Alma was nog niet aan
het ontbijt verschenen. Een goed kwartier
later kwam Alma aangelopen, mompelde:
’Goede morgen’ en ging zitten. Ze was verbrand en haar gezicht was nog wat opgezet
van de slaap. Frits zat te bellen en stak automatisch z’n hand op, keek daarna pas naar
haar, zei toen: ’Oké, ik ga je hangen, nog een
goeie dag verder.’ Hij wendde zich nu tot
Alma. ‘Heb je aftersun nodig?’ ‘Graag,’ antwoorde ze. Frits verliet het terras en kwam
even later terug met een blauwe flacon. ‘Ik
ga zo een eindje lopen met de honden; heb
je zin om mee te gaan?’ ‘Misschien morgen;
ik voel me niet zo lekker.’

Lieve Matilde,
Hoe gaat het met je? Portugal is een prachtig land en
het weer is hier uitstekend. Alleen de zee is hier ver
vandaan. Meer dan 200 km geloof ik. Dus dat mooie
badlaken dat ik vorig jaar van je gekregen heb, had
ik wel thuis kunnen laten. Nou ja, ik ben toch veel te
moe en heb totaal geen zin in uitstapjes. De ‘Bed &
Breakfast’ is goed en ik ben blij dat ik ook met de pot
mag mee-eten. Wel tegen extra betaling, natuurlijk. Ik
geloof dat ik de laatste gast van dit seizoen ben. Ik heb
een ruime, lichte kamer. In het midden staat een groot
donkerbruin houten ledikant, waarvan het hoofd- en
voeteneind met gesneden krullende wijnranken is
versierd. Er staan een bijpassende kledingkast, twee
stoelen en een smalle tafel met een laatje; vanwaar ik
je nu schrijf. Het huis is van natuursteen en heeft een
grote veranda met uitzicht op de bergen van de Serra
da Estrela. Het is hier ook bergachtig. Maar ik ben nog
niet veel verder geweest dan de tuin. Één keer heb ik
samen met Frits (Wow!), mijn gastheer, en zijn drie
honden een stukje in de omgeving gewandeld. Via een
smal pad naar beneden kwamen we bij een oude dam
in een riviertje. Langs een andere route zijn we weer
naar boven gelopen. Ik was bekaf! Frits heeft me toen
gele vijgen gegeven, vers, zo van de boom! Ik heb ze
ook geplukt; ze zijn héééérlijk!
Ik wou dat je hier was, ik mis je nog iedere dag Mattie.
Liefs, xxx, Alma.

Terça-feira
‘Alstublieft dame; een pingo do mel.’
Alma nam de verse vrucht van Frits aan.
Zij bekeek de vijg aandachtig. ‘Zou die wel
rijp zijn?’ vroeg ze zich af; ze kende alleen
maar paarse vijgen. ‘Pingo do mel, betekent
honingdruppel,’ vervolgde Frits. ’Kijk: zie
je die druppel hier onderaan? Deze vijgen
zijn het zoetst als hun velletje geel is en wat
gebarsten ... en met die druppel natuurlijk.’
Alma had de vijg in haar mond gestoken; ‘Ja,
heerlijk ... Echt: mmmmm.’ Ze ging nu ook
op zoek naar rijpe exemplaren tussen het
‘Adam-en-Eva-lingerie’, zoals ze de bladeren
van de boom heimelijk noemde. Ze keek
naar Frits en ze bloosde bij deze gedachtensprong; haar hoofd werd nog roder dan het
al was. Het land, het huis omgeven door rozen en wijnranken, het fantastische uitzicht
en de stilte; deze prachtige locatie had iets
in haar los gemaakt.

Quinta-feira
‘Eerlijk gezegd, snap ik het niet helemaal,’ zei Frits. ‘Ze
is zo passief; ze is haast nergens in geïnteresseerd.’ ‘...’
‘Ja, wat je zegt; lekker makkelijk. Hoe gaat het daar?
Is je moeder al wat meer hersteld?’ ‘...’ Oh mooi. Fijn,
dat Altina ook wat doet. Dus je komt zondag weer
naar huis?’ ‘...’ ‘Ja, natuurlijk lief, uh ...,’ Frits knikte naar
Alma die het terras kwam oplopen; ‘uh, ik bel je van-
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avond nog even, goed?’ ‘...’ ‘Ja, ook kusjes.’
Intussen zat Alma een broodje te smeren; ‘Goede
morgen’. ‘Van hetzelfde,’ antwoordde Frits terwijl hij
opstond. ‘Is hier een fabriek in de buurt?’ vroeg ze
zonder van haar broodje op te kijken. ‘Een fabriek?
Nee, hoezo?’ Frits had bij deze wedervraag z’n wenkbrauwen opgetrokken.’Nou, ik hoorde vanmorgen
heel vroeg een sirene,’ zei ze terwijl ze de twee helften van het broodje onder een dubbele laag kaas
verborg. ‘O, dat is het brandalarm.’ Alma die net een
hap wilde nemen, liet haar dichtgeklapte broodje
weer zakken, maar voor ze iets kon zeggen vervolgde
hij: ‘Niet iets om je zorgen over te maken. De brand
is meestal ver weg. Bovendien is het gebied, hier
rondom niet brandgevaarlijk. Zo, en nu ga ik verder
met het stapelen van m’n kachelhout.’ Alma zei niets;
ze knikte bedachtzaam en keek Frits na.
Sexta-feira
‘Is er nou niet iets dat je nog graag zou willen, Alma?
De week is zo voorbij.’ ‘Nee ..., ik zou ‘t niet weten; ik
heb het hier ook zo naar m’n zin.’ ‘Heb je de folders
niet bekeken?’ probeerde Frits nog eens. ‘Jawel, maar
er is hier genoeg te zien.’ Frits gaf het op. Alma trok
zich met haar dikke boek in de schaduw terug en
kreeg kort daarna gezelschap van het hondentrio. In
de loop van de middag kreeg de zon een vuilig grauwsluier; er dwarrelden asdeeltjes naar beneden en de
lucht werd verstikkend. Frits vertelde dat er, ruim
zestig kilometer verderop, bij Caracal do Sal een grote
brand woedde. ‘Er is dus geen gevaar,’ benadrukte hij.
In de avond was de smog door een aangename zachte
wind verdreven.
Sábado
Alma had goed geslapen, maar had desondanks een
doffe hoofdpijn. Nadat ze paracetamol had geslikt en
nog een paar uurtjes was gaan liggen, voelde ze zich
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een stuk beter. Na het middageten ging ze samen met
Frits nog wat vijgen plukken. De honden waren in hun
eigen slome tred achter hen aangelopen. ‘Wat is dat
eigenlijk voor soort?’ vroeg Alma. ‘Het zijn Serra da
Estrela-honden. Van origine zijn het dé berghonden
van hier, ze bewaken de schaapskuddes.’ legde Frits
uit. ’Iets anders; heb je zin om vanavond iets te komen
drinken op de veranda?’ Alma nam de uitnodiging
aan. Frits had voor deze gelegenheid een fles Vino
Verde opengetrokken en nu zaten ze stil te kijken hoe
de rode avondzon achter de boomtoppen verdween.
De bergen van de ‘Serra’ hulden zich langzamerhand
in de schemering. Er tekende zich een oranje flakkerende strook langs een van de hellingen af. ‘Is dat een
brand?’ vroeg Alma. ‘Ja. Dat zal ergens in de buurt van
Loriga zijn,’ gokte Frits. De gloed werd minder en na
een poosje werd deze in z’n geheel door het donker
opgeslokt. Alma leegde haar glas, bedankte Frits voor
zijn gastvrijheid en ging slapen.
Domingo
Alma was vroeg opgestaan. Voor het eerst sinds haar
verblijf was ze niet door de honden gewekt. Het was
iets anders; een gevoel. Tijdens het ontbijt vertelde
ze zin in een wandeling te hebben. ‘Ah, dan tref je ’t
niet’, zei Frits, ‘want ik ga zo meteen weg. Madelena
komt rond het middaguur in Coïmbra aan.’ Hij was in
de veronderstelling dat Alma niet alleen zou willen
gaan. ‘Dat geeft niet, ik loop wel vaker in m’n eentje’,
zei ze. ‘Oké, dan vraag ik Teresa zo om voor jou een
rugzakje in orde te maken ... en neem de kaart mee ...
en je mobieltje.’ zei Frits. ‘Ik ben niet van plan om een
grote wandeling te maken. Ik wil nog een keer naar
dat riviertje lopen, waar we geweest zijn. Verder niet.’
‘Ook goed, maar bel me als er iets is; oké? Ik schat dat
we rond vier uur weer terug zijn.’ ‘Dat rugzakje hoeft
echt niet, hoor. Het was toch een wandeling van een
uurtje?’ zei Alma nog eens. ‘Doe nou maar wel, ’drong
Frits aan, ‘je zal niet de eerste zijn die op een gegeven moment naar water loopt te snakken.’ Daarna:

‘Sorry, ik moet zo weg. Veel plezier.’ Rond negen uur
verliet Alma het huis. De ‘Serra’s’ sjokten achter haar
aan. ‘Ksssst, ga terug jullie; naar huis!’ Maar dit soort
honden gaat zijn eigen gang, dus ze volgden haar op
het steil naar beneden slingerende geitenpad, totdat
ze blijkbaar vonden dat ze te langzaam ging en haar
inhaalden. Onderaan, bij de zandweg die door het
dal voerde, wachtten ze haar weer op. Gezamenlijk
kwamen ze bij de dam. Alma nam plaats op een grote
steen vanwaar ze de metershoge dam goed kon zien.
Hier en daar sijpelde water tussen de granieten blokken door. Onder de dam was aan de overkant, boven
het nagenoeg stilstaande water, een vooruitstekend
rotsplateau. Dat leek haar een mooie plek om een
appel te eten. Via de dam en een paadje tussen het
struikgewas kon ze er komen. Grote libellen scheerden langs haar heen. Wat een stilte. Er was niemand.
Nadat ze het klokhuis richting struiken had gegooid,
strekte ze zich uit op de warme rots, sloot haar ogen
en dutte in. Ze schrok wakker toen de honden, die aan
de andere kant waren gebleven, jankten. Ze schoot
overeind, keek rond, maar merkte niet direct wat er
aan de hand was. Pas toen ze halverwege de dam was,
hoorde ze het knappende geluid van vuur. De honden
renden piepend heen en weer, tot Alma bij hen was.
Nu zag ze ook rook. Zwarte omhoog wolkende rook
kwam, rechts van haar, boven de manshoge bremstruiken uit. Ze bereikten de brede zandweg. Vandaar
zag ze het vuur in de lengte van het dal, langs de
helling en aan de andere zijde van de weg, naderen.
Zij renden voor de brand uit. ‘Ik moet bellen; 112; ze

Sirena			
Domingo 		
Segunda-feira		
Terça-feira 		
Quarta-feira		
Quinta-feira 		
Sexta-feira 		
Sábado			
Sou Matilda! Vai comigo!

verstaan me niet, ze zullen me niet verstaan; Frits, ik
moet Frits bellen; Frits ...; de rugtas, rugtas, ... rugtas
...; nee!’ Die lag nog op die rots. Ze waren nu bij het
geitenpad en op een grotere afstand van het vuur
gekomen. De honden liepen soepel naar boven, maar
Alma bleef telkens in de doornachtige twijgen van de
braambosjes hangen. Na de braambosjes kwam er een
gedeelte met hoge brem. Er vloog een blushelikopter
over. ‘Die kunnen me hier nooit zien.’ dacht ze. Ze
klom verder. Ze hoorde de honden een eind verderop
blaffen. ‘Ik ben er bijna, ik ben er bijna ...’ Het pad liep
omhoog en maakte een scherpe bocht naar rechts.
‘Ik ben er bijna, bijna ...’ hijgde ze. Haar mond en keel
waren droog. ‘Bijna, bijna, ...’ bonkte het in haar hoofd,
terwijl ze keek waar haar voeten te plaatsen. Links
van haar was de bosrand. ‘Bijna, bijna ...’ Rechts, een
stenen terrasmuur. En toen opeens, stond ze als aan
de grond genageld. Het vuur kwam over het veld,
dat door de terrasmuur omsloten werd, op haar toe.
Groepjes kleine eikenbomen stonden in brand. Ze
voelde de hitte, wilde verder, maar kon niet. In een
oogwenk veranderde het ranke boompje vlakbij haar
in een knetterende fakkel. Alma deed een stap naar
voren, maaide met haar armen richting de flambouw
en opende haar mond, haar stem sloeg over: ‘Matilde!
Matilde!’ De hitte sloeg haar in het gezicht. ‘Ma-til-de
...’, huilde ze. Een schok ging door haar heen. Iemand
had haar arm gegrepen en haar weggerukt.
Een jonge brandweervrouw keek haar recht in de
ogen: ‘Sou Matilda! Vai comigo!’

Alarmsirene, Sirene (Mythologie); Schone Verleidster
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Ik ben Matilda! Ga met me mee!
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j o p
diana de vries

h o r s t
poëzie - teken - en muziekactie | station hengelo | 7 uur ‘s-morgens
video registratie: http://on.fb.me/168DkBW

OM HET GELD
met dank aan de yuppies

dat je viel is een vaststaand feit en dat
had ik je gisteren kunnen profeteren
gezeten aan de dis der goden
in dit onvolprezen apenpak
maar het uitzicht dat je schiep
de wereld die je bloot lag
heef t niets van doen met de dans die jou ophief
deze beweging miskent ons terzijde
laat mij hier staan als het oog dat verraadt
keer ik mijn blik ontwaar ik de mammon
zet ik een stap neemt hij de maat
luister mijn kind en hoor hoe de wolven
die wij om ons weten zich verhullen in huid
zich hullen in opmaak tot smaak van zo velen
zich hullen in kleren gevonden op straat
en de man die de tijd draagt
hand in de zij hoofd in het niet zijn
plaatst zich eenzijdig ver veeld in kwadraat

Reinier de Rooie
stadsdichter Hengelo 2012

zon door kier
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om het geld

de dichters, de dichters
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‘Wacht daar maar even mee, Theo’
Theo & Louise, 2013, http://bit.ly/171vSFw

energie uit afval, afval uit energie
bureautje voorwaarts ( pier van dijk en antek olszanowski ) initieert de expositie - alles is tijdelijk - in het
milieupark in hengelo. twaalf kunstenaars nemen deel
aan deze expositie. Zo ook tony boiso.
twee dagdelen per week - drie tot zes maanden lang
verplaatst tony zijn atelier naar het milieupark om daar
het object - de ‘vlammende’ zonnewagen - te realiseren.

om het object te realiseren wil tony onderstaande
steendruk - zonnewagen - te koop aanbieden.
de oplage van deze kleuren steendruk is 20 exemplaren.
prijs: € 50,- excl. btw en verzendkosten.

074 259 24 23 | 06 44 789 127
info@artenopendor.eu

om dit werk te maken heeft tony materiaal en gereedschap nodig:
een elektriciteitskabel - 50 meter .
1800 meter betonijzer
buig en knipgereedschap
een zeil om te schuilen | partytent
las-electroden

b o i s o

een ontwerp - een actie

t o n y

- DE ‘VLAMMENDE’ ZONNEWAGEN -

er wordt een video-opname gemaakt van het hele proces
die later te zien zal zijn op de website van Arte no Pendor.
uitvoering:
een gelaste ijzerconstructie van betonijzer - 6-8 mm
- een bol, een hoorn en een platte wagen … gestapeld
en geankerd - bekleed met afvalmateriaal zoals: dakbedekking - (teer) - pek - veren ( eenden- en kippenveren uit
oude kussens en matrassen ) - jute - was - vet (frituurvet - kaarsvet - afgewerkte olie) - brandbaar en flexibel
afmeting van de zonnewagen:
lengte 300 cm, breedte 100 cm, hoogte 240 cm
het realisatie-proces van de zonnewagen is na 1 november gedurende de openingstijden van het milieupark te
zien. het milieupark is geopend:

maandag t/m zaterdag van 9.30 - 16.00 uur
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5 kleuren steendruk in 4 drukgangen
l x b | 65 x 48 cm | gesigneerd en van een oplagenummer voorzien.
voor een kleurenweergave:
www.artenopendor.eu/TONY/zonnewagen.html

de ‘vlammende’ zonnewagen | ontwerp
messing - riet - was - zwanenveren
afmeting: l x b x h | 52 X 18 X 38 cm
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trijntje gosker
SCHORPIOENSTEEK

anir witt
schorpioen op verbrande bosgrond - ervedal da beira
na de brand - portugal - augustus 2013

De mediterrane schorpioen komt ook voor in Portugal. Hij kan zes tot acht cm lang worden en de
kleur is gelig bruin. Een steek van een schorpioen is zéér pijnlijk; het gif tast de zenuwbanen aan.
Schorpioenen zijn het actiefst in de avonduren, let op uw schoenen voor u ze aantrekt.
Overdag verschuilen zij zich meestal onder stenen.
Hoewel de steek niet dodelijk is, kan het slachtoffer in korte tijd wit wegtrekken en zelfs flauwvallen. De gevolgen van een steek zijn over het algemeen een grote rode vlek die naar het midden toe
intensiever wordt. Normaal is de plaats behoorlijk pijnlijk, ontstoken en opgezet, soms voorzien
van een blaar. Sommige personen kregen koorts, rillingen en verkleumdheid en ook braken, hikken,
trillingen en pijn over het hele lichaam zijn geconstateerd.
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schorpioen
2013

www.pictoschrijver.nl - Picto Semischrift - Trijntje Gosker - www.lezenmoetjedoen.nl
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g r o o t
d e
j e n n y
Walk with me
Ervedal da Beira | Portugal 2010
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Wasteland
Ervedal da Beira | Portugal 2010
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d i j k
v a n
p i e r
anir witt - ervedal da beira - portugal - 2013
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b r a n d t
d o r a
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v r i e s
d e
d i a n a

WIJNAND BUURSINK
‘Mijn moeder gaat naar een bejaardentehuis’, ik zit dus midden in een verhuizing’, zegt Wynand,
wanneer ik hem spreek aan de telefoon. Een moment was nog te vinden ‘s ochtends om 9.15. Voordat ik de trap op loop staat Wynand al met een lach boven in de deuropening.
Terwijl ik in de huiskamer achter zijn tafel met smyrnakleed mijn stoel aanschuif, vertelt hij: ‘Ik werk
ook drie dagdelen in atelier Artistiek, maar dat heeft niets met kunst te maken, of toch wel iets, ik
werk in de keuken, in de catering.’ Hij ziet mijn verbaasde gezicht. ‘Dat is belangrijk, want als ze niet
eten houdt het op, dan kunnen ze de tent wel sluiten.’ ‘Er staat een bakje van mij, met mijn hoofd
erop, daar kunnen ze geld in doen, voor Wynand’, hij lacht: ‘maar tot nu toe hebben ze er nog niets
ingegooid.’
‘Wil je iets drinken?’ Hij vervolgt, ‘ik heb thee gehad, maar ik lust nog wel thee.’
Het lijkt alsof een heer van stand spreekt, met rechte rug, uitgestrekt gezicht, vaak in een plooi, maar
dan onverwachts met een pretlach, alsof hij iedereen in de maling neemt, soms vraag ik me af wat de
reden is van die lach.
‘Wil je in een kopje of een mok. Ik heb alleen deze smaak’, voor mijn neus zweeft prompt een theedoos met groene thee, puur. Ik antwoord, ‘ja, is goed’. Wynand mompelt ‘mooi’ wanneer hij naar de
keuken loopt.
Even later komt hij met iets vaag bekends aandragen, ik schiet in de lach, een theemuts! Ik heb in
geen eeuwen een theemuts meer gezien. ‘Ik weet niet of er nog zo één te krijgen is’, zegt hij. ‘Maar ik
gebruik hem al heel lang’ en hij zet de muts op de grond. De thee moet even trekken.
Wynand: ‘Ik was de eerste dag op de kunstacademie AKI, ik had les van Ari Stronks, en ik maakte een
klein boekje, het was meteen bingo, een oplage van 5, ik heb er nog één’. Wynand gaat naar de gang,
en komt terug met een plastic zakje. Er zit een klein boekje in.
In de gang hangt nog meer, het zijn schoenveters, verzameld van mensen die hij kent. ‘Dat wordt een
schoenvetermuseum.’ Ik beaam dat er veel schoenveters hangen. Maar waarvoor dient het? Wynand
bevestigt mijn vermoeden: ‘Geen idee, het zijn hangende schoenveters.’
Werk staat op de grond, plakafbeeldingen met letters, ‘het gaat niet om de letters, maar om het
beeld, het totale beeld. Je kunt door de letters naar het beeld kijken’, zegt hij. Bovenaan de muur
zie ik een autobus van plakband, ‘de autobus die omhoog gaat’. Wynand voegt er aan toe: ‘maar de
voorkant blijft op de grond hoor’. Ik kijk en bevestig, ja, dat is vast de voorkant.

uit ‘Open Stad’ maart 2002
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Bekend is Wynand van zijn schrijverijen. In Open Stad, blad van Nico Lootsma en in Het Zozoïstich
tijdschrift, ze verschijnen niet regelmatig, zo staat in het laatste nummer van Open Stad, ‘tot over
een jaar of drie’. En het laatste nummer van Zozoïsme is alweer een poos geleden. ‘Eigenlijk is het tijd
voor de volgende’, zegt Wynand.
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Over zijn blad, Zozoïsme: ‘Alle stijlen zijn al geprobeerd, Barok, Romantiek, Neo-Romantiek, Classicisme, Impressionisme, ik wilde met het tijdschrift een bepaald tijdsbeeld oproepen van 2002 tot 2020, in 2020 houdt het blad op
te bestaan’. (zozo / 2020).
‘Zozoïsme lijkt op Dadaïsme, wat begon na de 1e WO, toen men opnieuw wilde beginnen. Maar Zozoïsme gaat niet
over een stroming, maar over alles wat je maakt in deze tijd. Als je je afvraagt, bij welke stijl hoor ik, dan hoor je bij
Zozoïsme, zo is dat, denk ik.’
‘Ik maak gebruik van sommige dingen die al bestaan, ik voeg er iets aan toe, verdraai het, zodat het iets anders wordt
of ik verwijs ernaar zoals de layout van de titel van Zozoïsme dat is ontleend aan het pamflet dat Theo van Doesburg
schreef over Dadaïsme.’

diana de vries

Ergens op de achterkant van een Zozoblad lees ik dat (delen van) teksten en geluiden, evenals de volgorde van dialogen, verwisseld, door elkaar, verminkt, weggelaten, veranderd of, desgewenst, verdubbeld kunnen worden. (of
getripliceerd enz).
Ik blader door het boekje, Wynand wijst, ‘deze krabbel is een krabbel, om te voorkomen dat het moeilijk wordt’.
In Wynands rubriek in ‘Open stad’, is Rubinsuk een personage van Wynand en een verdraaiing van letters van Wynands achternaam Buursink. In ‘wat de heer Rubinsuk ervan vindt’, laat hij Rubinsuk op een geaffecteerde toon, soms
hoogdravend spreken over algemene onderwerpen. ‘Ik gebruik de meest normale onderwerpen, bijvoorbeeld’, en
hij wijst naar het kopje op tafel, ‘dat er allerlei soorten vloeistoffen in kunnen’.
Rubinsuk is een onbekende Duitse componist, Wilfried Zillig, die ergens 30er jaren vorige eeuw leefde, ‘ik was op
een avond muziek aan het luisteren en zag op de binnenkant van de hoes, van een LP , een fotootje van de man, zware
bril, intellectuele pose. Een beetje quasi intellectueel. In mijn fantasie is hij een brave huisvader die in Nederland
woont en zijn gal wil spuien’.
‘Ik wilde een nummer maken met allemaal lege bladzijden, toch maar niet gedaan. Ik ben geen kunstenaar, ik heb
fantasie, als je die omzet ziet het er wel kunstzinnig uit.’
‘Je hebt geforceerde kunstzinnigheid, veel kunstenaars hebben daar last van’.
‘Ton Schulten maakt alleen werk voor boven de bank...’Wynand lacht hartelijk en zegt: ‘Ik wil wel een schilderij van
Ton Schulten, om te verkopen, schijnt het goed te doen. Ik heb hem gevraagd om mee te doen aan het Zozoïstisch
blad, om een tekening of een krabbel te maken. Maar...’hij kijkt peinzend, ‘zijn vrouw doet de financiën, zij beheert
zijn belangen.’

diana de vries

‘Voor mij is kunst belangrijk. Waarom? Zodat ik me kan scharen onder een noemer, ‘t geeft een alibi’, Wynand herstelt zich, ‘nee, nee, dat is niet juist gezegd...Het is iets waardoor je gered bent. Ik ben blij dat kunst bestaat. Kunst
geeft inhoud. Ik wilde langs de deuren gaan, mensen vertellen over kunst.’ Wynand is enthousiast. ‘Wat ik ook wilde
was iets met taxatie, een waardevol schilderij of ander kunstwerk taxeren, zoiets als tussen kunst en kitsch, maar dan
de emotionele waarde.’
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Als ik de deur uitstap en nog een keer omkijk om te zwaaien, roept Wynand nog zijn traditionele afscheidswoorden,
‘dank je wel, voor mij’.
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a s s o ci at i e v e c a rto o n

a n i r

arte no pendor

kunst op de helling
Arte no Pendor werkt samen met kunstenaars
ontwerpt, produceert grafiek en klein-plastiek
COLOFON
St.Janstraat 5 - 7557 HV Hengelo (Ov)
info@artenopendor.eu
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Openingtijden van de Salão
zaterdag en zondag van 14.00 - 17.00 uur
en op afspraak

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

DE BOX VAN PENDOR- tweede editie - wordt het gehele jaar door
tentoongesteld in

- Salão Arte no Pendor -

de expositie - presentatie - en verkoopruimte van Kunst op de Helling
de box is te koop voor € 225,www.artenopendor.eu

Vanaf 1 november 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 - HET PENDOR COÖPERATIEF -.
IN PLAATS VAN DE HOGE HOED
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