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St. Janstraat 5, 7557 HV Hengelo
do t/m zo van 14 tot 17 uur

en op afspraak

Salão Arte no Pendor
Salão Arte no Pendor is de multifunctionele ruimte van het in 
2011 gestarte kunstenaarsinitiatief Arte no Pendor (Portugees 
voor Kunst op de Helling).
Het Nederlands-Portugees initiatief vindt zijn oorsprong in en 
is de uitkomst van het meer dan tien jaar reizen, verblijven en 
werken in Portugal van de beeldend kunstenaars Anir Witt en 
Tony Boiso.
De Salão (hal, salon, zaal) functioneert o.a. als atelier, steen-
drukkerij, expositieruimte, uitgeverij en kunsthandel.

Atelier
Tony Boiso gebruikt de ruimte deels als atelier voor het maken 
van zijn twee- en driedimensionale autonome werken.

Steendrukkerij
Sinds 2012 staat de Mansfeld-steendrukpers opgesteld, 
waarmee Tony Boiso zijn litho’s drukt.

Expositieruimte
De Salão biedt een podium aan beeldende kunst.
Tot nu toe (2020) hebben er negen exposities plaatsgevonden 
met werk van voornamelijk Hengelose beeldend kunstenaars.

Uitgeverij
Arte no Pendor geeft het beeldtijdschrift De Pendor uit.
Het tijdschrift, doorgaans in zwartwit en in A4-formaat, 
wordt samengesteld en vormgegeven door Tony Boiso en 
onregelmatig uitgegeven in wisselende omvang en oplage.
Inmiddels zijn er elf nummers verschenen.
Overige uitgaven: twee dichtbundels, een zestal boekjes bij 
exposities en de multiple De box van Pendor.

Beeldmerk
Het beeldmerk van Arte no Pendor, in gebruik vanaf 2012, 
is gebaseerd op een commedia dell’ arte-achtige fi guur 
met hoge muts, balancerend met een lange stok op een 
denkbeeldig koord.
In 2013, bij de opening van de tentoonstelling De deksel van 
de box, is het beeldmerk verrijkt met aan het ene uiteinde 
van de stok een kroontjespen (literatuur) en aan het andere 
uiteinde een penseel (beeldende kunst).

Afb.: De Pendor, nr. 8, 30 juni 2013 (omslag voorzijde)

Informatie
- www.artenopendor.eu; www.kunstopdehelling.nl
- www.tonyboiso.nl

Contact
Tony Boiso
+31 (0)6 44 78 91 27
tony.boiso@kunstopdehelling.nl

Salão Arte no Pendor
St. Janstraat 5, 7557 HV Hengelo (Ov)
Openingstijden: do t/m zo, 14.00 tot 17.00 uur en op afspraak

Colofon
Uitgave, vormgeving, dtp: Pier van Dijk/BR&T PROD., Hengelo
Foto’s: Tony Boiso, tenzij anders vermeld
Tekst en eindredactie: Dora Brandt/Tot in de Puntjes, Hengelo
Verschijningsdatum: zondag 14 juni 2020 



Jenny de Groot (jennydegroot@gmail.com; www.artisartis.nl)Pier van Dijk (piervandijk@planet.nl)

GAT VAN BOISO NR. 10
Object (dukdalfhout, goudverf), 27 x 27 x 46 cm (gat 10 x 10 x 20 cm)
Uitgevoerd i.h.k.v. de expositie Aan wal in 2015 langs het Twentekanaal in  Hengelo.

Het eerste Gat van Boiso, het begin van een ’artwork in progress’, werd in 1995 ge-
hakt in een muur van gewapend beton in de atoomschuilkelder onder het voormalige 
gemeentehuis van Dalfsen. Het gat van 10 x 10 x 20 cm tastte daadwerkelijk deze 
angstaanjagende ruimte aan. Het is vernietigd en voor eeuwig afgevoerd met het 
puin van de ontmantelde atoomschuilkelder. Inmiddels bestaan er achttien verschil-
lende Gaten van Boiso in genoemde afmetingen, waaronder bovenstaand ’jubelgat’. 

DE HOED VAN PENDOR
Performance,  Salão Arte no Pendor, 30 juni 2013 
0pening tentoonstelling De deksel van de box 
(Foto Dora Brandt) 

DE HOED VAN PENDOR
2013, object (gemengde media), 210 x 70 x 25 cm

ART
2013, schilderijtje (gouache op linnen), 8 x 10 cm
(Eigen foto)

BREATHLESS
2018, foto (print op dibond), 130 x 130 cm, particuliere collectie
(Eigen foto)

SPIEGELING
Geen jaartal, object (gemengde media, w.o. zand), 30 x 30 x 30 cm

JOINDRE
Geen jaartal, schilderij (gemengde media op linnen), 120 x 120 cm

Kirsten Mühlbach (mail@kirsten-muehlbach.de; www.kirsten-muehlbach.de)Tony Boiso (tony.boiso@home.nl; www.tonyboiso.nl)


