
 
Aan: Praxis vestiging Heemskerk 
 
Geachte heer/mevr. 
 
De Stichting Beeldende Kunst Manifestatie Heemskerk heeft mij uitgenodigd een kunstwerk te maken 
voor de manifestatie die wordt gehouden van 15 augustus t/m 26 september 2010 bij de Kruisberg in 
het duingebied bij Heemskerk, de titel van deze groepstentoonstelling is: ‘Schone Schijn’. Op een plek 
waar in de zomer duizenden mensen fietsen en wandelen, wordt de bezoeker in contact gebracht met 
kunst die ons met een kritische en betrokken blik naar onze omgeving laat kijken.  
 
Mijn werk zal voor deze gelegenheid bestaan uit een stuk van het terrein wat ik in overleg met PWN, 
beheerder van het natuurgebied en de Stichting Beeldende Kunst Manifestatie Heemskerk, inricht met 
verschillende elementen uit het dagelijkse leven en die aanwezig zijn in de omgeving van het 
natuurgebied. Door voor iedereen herkenbare elementen, objecten, bij elkaar te plaatsen ontstaat een 
vreemde situatie, binnen een groter geheel, het Noord-Hollands Duinreservaat. Een soort vreemde 
‘tuin’ waar mensen worden uitgenodigd om tussendoor te wandelen en die tegelijk verleidt en vragen 
stelt. 
 
Zo wil ik graag borden maken van hout zoals in diverse gemeenten stonden tijdens de verkiezingen, 
om posters van partijen aan te plakken.  
 
Omdat de middelen beperkt zijn is mijn vraag aan U de volgende; wanneer de naam Praxis niet alleen 
op de website maar ook duidelijk bij het gerealiseerde werk zichtbaar zal zijn, zijn er dan 
mogelijkheden dat de Praxis de materialen voor twee van deze borden kan sponsoren? 
 
Omdat mijn werk uit een verzameling objecten gaat bestaan is het ook mogelijk om op deze unieke 
locatie in het duingebied bijvoorbeeld een praxis tuinhuisje(s) te koop aan te bieden. Ik wissel hierover 
graag met U van gedachten, ook maak ik graag met U een afspraak om het één en ander persoonlijk 
verder toe te lichten.  
 
Vriendelijke groet, 
 
Edwin Stolk  
 
e-mail: eestolk@kpnplanet.nl 
tel: 0610244413 
website: http://www.schone-schijn.nl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 


