
'5 – 4 = 1' is een theatrale voorstelling 
van Edwin Stolk 26 februari in Ferwert 
 

 
 
'5  –  4 = 1' de theatrale voorstelling van Edwin Stolk (1974) is op de 
inspiratie gebaseerd van negen Nederlandse vertalingen door Louwrien 
Wijers van uitspraken die de Duitse kunstenaar Joseph Beuys deed toen 
hij in mei/juni 1984 negen dagen in Japan was. Edwin Stolk heeft drie 
van de negen vertalingen uitgekozen voor de voorstelling, omdat die drie 
teksten hem het meest aanspreken. 
 
Op zondag 26 februari gaat om 13.00 uur de deur open van de 
voormalige schoonheidssalon, tegenwoordig Mondriaan Fonds 
Gastatelier Louwrien Wijers, Hoofdstraat 12 in Ferwert. De deur sluit om 
13.30 uur, dan begint de voorstelling, die ongeveer een half uur gaat 
duren. 
Dramaturg is Edwin Stolk die met '5  –  4 = 1' vorm geeft aan de uitkomst 
van zijn onderzoek over vrijheid tijdens zijn verblijf in het gastatelier 
gedurende de maanden januari en februari 2017. 
 
Hoe kunnen we kunst bevrijden uit haar politieke gevangenschap? 
 

 



"Afgestudeerd als beeldend kunstenaar gaat mijn interesse uit naar de 
dynamiek en mogelijkheden van de 'publieke ruimte' als plaats voor 
sociale onderzoeken. Door het lokale potentieel te reorganiseren, 
probeer ik alternatieve beeldvorming te initiëren. Mijn onderzoekende co-
producties zie ik als de 'kunstwerken' van mijn praktijk." aldus Edwin 
Stolk op zijn site www.edwinstolk.nl   
Hij noemt zich een 'radicale fenomenoloog', een 'subjectieve terrorist', 
een 'situationist', verwant aan de permanente revolte van de Italiaanse 
Situationisten uit de jaren vijftig en een 'materiaal aktionist', verwant aan 
de Weense Aktionisten van de jaren zestig. 
Hij zegt: "De gestandaardiseerde kapitalistische samenleving wordt vaak 
eenzijdig vormgegeven uit alleen een economisch perspectief, efficiënt, 
sturend, dwingend en alles in dienst van de economie. Alles is 
gefragmenteerde werkelijkheid, het geheel raakt zoek. Wat ik doe is 
beeldend oppositie voeren. Voor mij is de publieke ruimte het canvas 
waarop ik schilder." 

 

 
 
“Als initiator van 'alternatieve beeldvorming' is het voor mij van belang 
mijn ideeën met een breed publiek te delen. Ik beschouw mijn 
voorgestelde beeldtoepassingen als gereedschap om met alle 
betrokkenen gemeenschappelijk te onderzoeken wat wij als 'de echte 
realiteit' zien.” – Edwin Stolk 



 
“Mijn kunstenaarspraktijk is maatschappelijk geëngageerd. Om dit soort 
processen te communiceren heb ik in 2011#theorganisation opgericht, 
om kennis en middelen beschikbaar te maken voor  ‘alternatieve 
beeldvorming’.” Zie: www.the-organisation.tumblr.com   
 
De toegang is gratis. 
Locatie: Hoofdstraat 12, 9172 MP Ferwert 
 

'5  –  4 = 1' is mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, Gemeente 
Ferwerd, Sporthal De Heechfinne, Arriva, Louwrien Wijers en Egon 
Hanfstingl. '5  –  4 = 1' volgt het concept van #theorganisation.  
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