LUCHTPOST
Het verzenden per post van verpakte lucht
LUCHTPOST is de titel van een kunstproject van de beeldend kunstenaar Hieke Pars.
Het project bestaat uit een klein object dat per post aan geïnteresseerde deelnemers wordt verstuurd.
Het fysieke aspect en het versturen van dit tastbare object zijn essentieel.
Beschouw het versturen en ontvangen van verpakte lucht als een luchtig gebaar.

LUCHTPOST roept vragen op en stelt impliciet meerdere kwesties aan de orde.
De luchtpost ontvanger kan zich afvragen af of zijn privacy niet in gevaar is en of deze lucht
wel te vertrouwen is. Wat krijg je eigenlijk als je luchtpost met verpakte lucht ontvangt en
is het nep of is het echt..?
LUCHTPOST is interactief en bestaat bij de gratie van deelname en interactie.
De deelname bestaat uit uiteenlopende vormen van communicatie tussen de zender en de
ontvanger. Deelname aan Luchtpost houdt in dat je per post een envelop met
verpakte lucht ontvangt. De ontvanger reageert vervolgens in de vorm van een brief,
een foto een object, een email of mondeling. De reacties van de deelnemers publiceert en
presenteert Pars in uiteenlopende vormen en media zoals een uitvouwbaar handgemaakt
boekobject (LUCHTPOST/NU).
Het project LUCHTPOST startte in 2019 en ontwikkelt voortdurend.
Bij de Escape & Repair editie laat Hieke wat lucht ontsnappen en plakt ze
het gaatje met tape af; de luchtpost envelop past zo beter door de brievenbus.
Ruimte voor aanpassingen en ontwikkelingen in het project vanuit actualiteit,
ervaring en reacties is essentieel.

Materialen

Een uitnodigings/deelname kaart, een luchtkussen zakje met lucht*, verzilverd metaaldraad,
een handgeschreven label, een envelop (met luchtfolie), de sticker LUCHTPOST, een postzegel.
*hergebruik

Hieke Pars (beeldend kunstenaar, Rotterdam)
Hieke Pars richt zich in haar beroepspraktijk op
de stedelijke omgeving, met name op plekken
waar ingrijpende veranderingen plaatsvinden.
Pars verbeeldt complexe stedelijke en
maatschappelijke processen en probeert
ze terug te brengen naar een menselijk niveau.
Recent werk van Hieke Pars komt voort uit haar
interesse voor grondstoffen uit de natuur, denk
daarbij aan grond en lucht. Ze onderzoekt ze,
herdefinieert ze en plaatst ze in een nieuwe context.
Tentoonstellingen en kunstprojecten
(selectie van recent werk)
Het ongoing project To Opatov (gestart als interventie in de openbare ruimte van Praag, 2015- ),
Zaanse Kleden (screening, On Arte, Locarno, 20162017),High Grounds (installatie bij de WallgalleryRed Apple, Rotterdam 2017-2018), To Opatov
(vervolg, onder andere in de buitenruimte van
de Biënnale van Venetië, 2019) en Luchtpost (een
ongoing project, gestart in 2019).

LUCHTPOST/ NU
Bospolder-Tussendijken-Delfshaven,
Rotterdam
juni-november 2020
In de editie LUCHTPOST/NU nodigt Hieke Pars bewoners in de wijk
uit om deel te nemen. De deelnemers ontvangen op hun huisadres
verpakte lucht verstuurd per post.
Menige bewoner vraagt zich af wat ze eigenlijk gaan ontvangen. Wat
kun je met deze verpakte lucht en heeft deze lucht soms een geurtje,
vraagt een bewoonster zich af.
Bewoners gaan samen filosoferen over de betekenis van lucht en
nodigen andere bewoners uit om ook deel te nemen.
Bij een aantal ontvangers is de lucht ontsnapt. In dat geval krijgen ze
nieuwe lucht-post.
In Bospolder-Tussendijken doen ondermeer een filosoof-postbode,
een ouderenverzorger, een vrijwilliger, een fotograaf, een ingenieur
Lucht & Ruimtevaarttechniek, een pastor en een buurtfietsenmaker
mee.
Na ontvangst van de luchtpost geven de ontvangers een reactie. Ze
reageren met een mondeling verhaal, een handgeschreven brief, een
object of een mailbericht met een foto en of een tekst. Ook een raampresentatie met gedichten, getypt op de typemachine is onderdeel van
de reacties.
In een uitvouwbaar handgemaakt boekobject presenteert en exposeert
Hieke Pars de reacties van de bewoners.

Publicatie LUCHTPOST/NU
De reacties van de bewoners die Luchtpost ontvingen staan in een
uitvouwbaar boek-object dat op meerdere semipublieke plekken
in de wijk is gepresenteerd en geëxposeerd. Eind januari maakt
deze publicatie deel uit van een activiteit in Leeszaal West onder
de naam Air Reading Aloud.

Presentatie en Activiteiten

Bospolder-Tussendijken, Delfshaven, Rotterdam
13-24.11.2020 bij
Studio Delfshaven
Ab Halem
Jong Delfshaven
Popup Yess
Leeszaal West
Air Reading Aloud
door Hieke Pars en Jo Willoughby
met een introductie van Luchtpost
en binnen/buiten hardop lezen van luchtteksten
door de deelnemers.
29.01.2021 van 11.00-12.30 uur
Publicatie LUCHTPOST/NU
Handgemaakt
Oplage 8
Formaat uitgeklapt: 3360 x 21 x 1,4 cm
ingeklapt:
21 x 21 x 1,4 cm
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LUCHTPOST
een ongoing project
Editie: LUCHTPOST/NU
Bospolder Tussendijken, Rotterdam
2020
De editie LUCHTPOST/NU is mogelijk gemaakt dankzij de Tijdelijke
Werkbijdrage Productie, Presentatie
en Onderzoek (PPR), een subsidie
van het Centrum Beeldende Kunst
Rotterdam.

HIEKE PARS
www.hiekepars.nl
E pars@hiekepars.nl
Rotterdam, 11.12.2020

