
Beste Judith bedankt voor je snelle en spontane reactie!:-) 
 
Eerdere acts die ik heb gedaan rond het werk; De hangende tuinen van Babylon vind je hier: 
 
New released act | FUNCTOR | 2010 >   http://www.youtube.com/watch?v=vFUwW5cSNVg 
New released act | THE ODE | 2010 --->   http://www.youtube.com/watch?v=bFDk--WoZJw 
 
Het idee voor de nieuwe act is als volgt. Op donderdag 23 september vlak voor 
zonsondergang wil ik met een groepje mensen een soort 'ritueel' uitvoeren. Dit wordt vertaald 
in een video Act waar we dit keer allemaal aan bij kunnen dagen. Ik wil namelijk gezamelijk 
het werk de hangende tuinen van Babylon 'zichtbaar' maken door de zwarte zeilen te 
verwijderen. Dit is tegen de wens van PWN de beheerder van het gebied (zie video act 
FUNCTOR) maar met medeweten van Jaap Velserboer en Ronald Tebra. Vandaar dat ik een 
wat 'geheimzinnige' benadering heb gekozen. 
 
Het idee is om donderdag 23 sept om 18:45 (volgens mijn info gaat de zon onder 19:52) met 
een aantal mensen [3,4,5,6,meer??] af te spreken bij de parkeerplaats van de ingang bij de 
patatoloog. Ik dacht aan de vrijwilligers van 'Schone Schijn' of kinderen, kennissen van de 
vrijwilligers [die enthausiast zijn]?? Omdat de vrijwilligers eigenlijk al 'zichtbaar' maken, 
omdat zij de tentoonstelling mede mogelijk maken. 
 
Het zou mooi zijn wanneer een ieder een foto camera of telefoon met video optie heeft/leent 
(deze vorm verwijst naar de hedendaagse manier hoe nieuws wordt vastgelegd)en zichzelf 
filmt wanneer we gezamelijk in stilte van de parkeerplaats naar De hangende tuinen van 
Babylon lopen (verwijzing stille tocht, een serieuze gebeurtenis, ergens bij stil staan). Het zou 
mooi zijn wanneer we allemaal een 'Hooded sweater' kunnen dragen (zie bijlage). Referentie: 
Supporterskleding. Tevens nemen we ieder een kniptang mee zodat we de Tie-wraps en het 
ijzerdraad door kunnen knippen waar de zeilen mee vast zittenen zodat we de zeilen weg 
kunnen halen. We filmen ieder onszelf bij deze act die we samen uitvoeren (steeds korte 
shots, van begin tot eind, kwaliteit van de video is onbelangrijk, het is een registratie van het 
moment, situatie), hiermee maken we letterlijk zichtbaar dat voor een ieder iets anders 
zichtbaar is op het zelfde moment met als resultaat meer zichbaarheid voor een ieder. De 
zeilen vouwen we op en voeren we tevens direct af. We lopen terug naar de parkeerplaats, bij 
parkeerplaats is het einde van film momenten en stilte. 
 
Individule filmpjes verzamel ik en uit dit materiaal maak ik een nieuwe video act die ik op 
internet plaats. Tevens vraag ik één ieder zijn haar filmpjes te uploaden op youtube (met hulp 
van mij indien nodig) zodat alle gezichtspunten in vrijheid benaderd kunnen worden. Ik zal op 
mijn website naar alle filmpjes linken. 
 
Onze missie zal zijn: Zichtbaar maken. In deze tijden van controle en regulatie verbreken we 
de code. 
 
Beste Judith ik hoor graag van je of je er zin in hebt om mee te werken aan deze Video Act, 
wanneer je mensen kent die hier ook aan mee willen werken vraag ze dan gerust en laat ze mij 
mailen! (info@edwinstolk.nl) 
 
Wanneer je nog vragen hebt stel ze dan gerust. 
 
Vriendelijke groet, 

https://webmail.kpnplanet.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.youtube.com/watch?v=vFUwW5cSNVg
https://webmail.kpnplanet.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.youtube.com/watch?v=bFDk--WoZJw


 
Edwin Stolk 
 
Mobiel: 0610244413 
http://www.edwinstolk.nl/ 
http://www.strangemessenger.web-log.nl/ 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: judith hijdendaal  
Verzonden: vr 17-9-2010 16:23 
Aan: info@edwinstolk.nl 
Onderwerp: Act hangende tuinen 
 
Hallo edwin 
ik heb hier wel oren naar ik ben zelf theatermaker en vind dit soort spontane dingen leuk om 
te doen. 
Laat mij hier meer over weten 
groet Judith Hijdendaal 
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