Vanuit Nederland presenteerde het Platform Scenografie
van 17 t/m 28 juni 2015 met Between Realities de
Nederlandse inzending naar de Praagse Quadrienale 2015, de
wereldtentoonstelling voor Performance Design and Space.
Ontwerpers en kunstenaars gingen in de publieke ruimte van
Praag aan het werk, in plaats van hun werk tentoon te stellen.
Op uitnodiging van het Platform Scenografie nam ik met het
project To Opatov van 15-22 juni j.l. deel aan de Nederlandse
inzending Between Realities.

De focus in Between Realities
ligt vooral op het spanningsveld
tussen enerzijds de toenemende
Disneyficatie van de binnenstad
van Praag en de mate waarin,
vooral in de zomer, deze
volledig op de behoeftes,
wensen en verwachtingen van
toeristen is ingericht en
anderzijds het gewone,
alledaagse, onopgesmukte
leven dat zich, al is het soms
onzichtbaar, natuurlijk ook
gewoon blijft aandienen. Hoe
verhouden deze twee realiteiten
zich tot elkaar ?

Met To Opatov verken ik de
mogelijkheden om in het
toeristisch spektakel in het
centrum van Praag de
alledaagse realiteit van een
buitenwijk te verspreiden. Met
de naam To Opatov wordt de
blik van de ‘argeloze’ toerist
getriggerd en maakt
nieuwsgierig. Het alledaagse en
persoonlijke van de buitenwijk
Opatov vermengt zich met het
verblijf van de toerist in het
centrum. Het idee To Opatov
verspreidt zich via de toerist
wereldwijd.

To Opatov Praag 15-21 juni 2015 Praagse Quadriennal 2015

Opatov, a suburb in the Southeast of Prague,
permeates the centre of Prague. The public will see
and hear about Opatov in many places in different
times of the day. In a certain moment Opatov triggers
the curiosity of the tourist, the public of the PQ and
the residents of Prague in such a way that they want
coming to Opatov. Hieke Pars, Rotterdam

To Opatov
De wijk Opatov, het observeren
De wijk Opatov, het aanlichten en de vertelling
To Opatov in het centrum van Praag
Conclusies
Website Between Realities
Met dank aan

Opatov is een buitenwijk in district 11-Praag. Metrostation Opatov verbindt Opatov met het centrum van Praag.

Het observeren

De wijk Opatov (gebouwd rond 1977) ligt in het zuid-oosten van Praag.
Hier verken ik gedurende enkele dagen het gebied tussen de Mikulavoastraat en de KrejpskehoKonstantinovastraat. Als ik uit het metrostation kom, zie ik een sober ingericht parkachtig landschap
met verharde en onverharde wegen, speelplaatsen, bankjes en vooral veel groene ruimte met gras en
bomen. Aan weerszijden van dit gebied liggen hoge en met name uitgestrekte flats van ondermeer 14
verdiepingen hoog. De ingangen liggen aan de andere kant van de flats. Daar heeft de buitenruimte
een geheel ander karakter: kleinschalig, winkels in de plint, kleine zit-, en speelgelegenheden omgeven
met bomen en struiken. Hier zijn bloementuinen aan de voet van de flat en collectieve plekken met
waslijnen, die niet meer in gebruik zijn. Aan de noord-west zijde en de zuid-oost zijde bevinden zich
respectievelijk het metrostation Opatov en het metrostation Haje, tevens eindpunt van deze metrolijn.
De metrolijn verbindt Opatov met het centrum van Praag.

Afreizen naar Opatov is een ontdekking van het
alledaagse

Opatov, district 11, Praag. Maandag 15 juni , 10.20 uur

Opatov, district 11, Praag. Maandag 15 juni, 12.00 uur

15.06.15
Het is maandagmorgen 10.00 uur in Opatov, een bewolkte en frisse junidag. In de zandbak van de
speelplaats spelen leerlingen van de Waldorfschool en ontmoet ik een moeder die hier dagelijks met haar
zoontje komt spelen. Op een paar hondenbezitters met hond en politie te paard na, is het hier verder stil.
‘s Middags volg ik een paar kinderen die naar een clubgebouwtje gaan. De volgende dag neem ik een
vertaalster mee en vertellen ze me in het Tsjechisch waar hun favoriete verstopplek is.
Werkt iedereen op deze doordeweekse dag, vraag ik me af ?
Blijven bewoners hier lang wonen en wie zijn de nieuwkomers? Wat zijn voor de bewoners belangrijke
voorzieningen in de omgeving van de flats. Zijn zij betrokken bij het gebruik en inrichting van de omgeving
van en hoe hebben de bewoners zich deze groene tussenruimte eigen gemaakt in de bijna veertig jaar dat
de wijk bestaat ?

Opatov, district 11, Praag. Maandag 15 juni , 14.00 uur

Het aanlichten en de vertelling

De persoonlijke blik van bewoners
in Opatov.
Overdag ontmoet ik in Opatov bewoners
en ze vertellen mij welke plek in de
openbare ruimte van Opatov voor hen
bijzonder en belangrijk is. ‘s Avonds
lichten we deze plekken met een
zaklantaarn aan en fotograferen ze. De
moeder, de voorbijganger, de touwtje
springer en het buurjongetje vertellen mij
over de zandbak, de verstopplek, het
vroegere landje achter de Zukulova school
en de zachte ondergrond om touwtje te
springen.
Foto-documentatie van de aangelichte
plekken en de vertellingen publiceer ik op
de website BetweenRealities. In de
Publishing Room, de presentatieruimte
van Nederland in het Colloredo- Mansfeld
Paleis kunnen bezoekers To Opatov op de
voet volgen middels een anologe
dagkrant.
De beschrijvingen van de bewoners waren
op Zaterdag 19 en Zondag 20 Juni in het
Engels en Tsjechisch op het Wenceslas
square in het Centrum van Praag te horen.
Hier drong de persoonlijke blik van
bewoners van Opatov in het centrum van
Praag door.

SECRET PLACES He whispers in my ear: “When we play hide-and-seek, I hide in the bushes by the door or behind the
dumpster.” Zašeptá mi do ucha: „Když si hrajeme na schovku, skrývám se bud v křoví za dveřmi, nebo za popelnicemi.“
PATHS If you follow this path, you arrive on a hard-surfaced road. Tady ta pěšina vede k asfaltové silnici.
THE SANDBOX My daughter grew up here, and even though we’ve moved, she always wants to come back to this
sandbox. Moje dcera tady vyrůstala, a přestože tu už nebydlíme, stále se chce vracet na tohle pískoviště.
LENKA Lenka tells me she’s been living here for 15 years. Her parents bought her a flat in the area. She likes that everything
is in walking distance – Lidl, Albert… Lenka mi vypráví, že zde žije už patnáct let. Její rodiče jí tu koupili byt. Líbí se jí, že vše
má v blízkosti domova – Lidl, Albert…
NO MAN’S LAND I remember as a child, I was always playing in no man’s land behind the Mikulova School. 30 years later,
it’s a sports centre and our no man’s land is gone. Vzpomínám, že jako dítě jsem si hrála na opuštěném pozemku za
Mikulovskou školou. Po třiceti letech se z pozemku stalo sportovní centrum, a naše opuštěný místo už není naše.
THE BENCH I come to this bench every summer and take in the sweet smell of the linden blossoms.
Chodím si sedávat na tuhle lavičku každé léto. Mám ráda sladkou vůni lipového květu.
OPATOV MOUNTAINS Did you know there are mountains in Opatov? And they’re very easy to climb.
Věděli jste, že v Opatově jsou hory? Leze se na ně snadno.
THE DOG CLUB We are happy to have so much green space for ourselves and for our dogs. Jsme rádi, že je tu tolik zeleně
pro nás a naše psy.
Verhalen van bewoners uit Opatov. Maandag 15 juni, Dinsdag 16 juni en Woensdag 17 juni .

Opatov, district 11, Praag. Het aanlichten met een zaklantaarn. Dinsdag 16 juni, 21.00 uur

.

Opatov, district 11, Praag. Het aanlichten. Dinsdag 16 juni, 21.30 uur

Opatov, district 11, Praag . Het aanlichten met een zaklantaarn. Woensdag 17 juni, 22.30 uur

Opatov, district 11, Praag . Het aanlichten met een zaklantaarn. Woensdag 17 juni, 23.00 uur

To Opatov in het Centrum van Praag
Vanuit Opatov reis ik vervolgens af naar het
centrum. Hier heb ik het Vaclavske Namesti
(Wenceslas Square) als locatie gekozen om de
alledaagse realiteit van Opatov te vermengen
met de toegeëigende openbare ruimte door
en voor de toerist. Het Wenceslas Square is
echter ook een plein dat geregeld door het
Tsjechische volk wordt toegeëigend om te
demonstreren, te vieren of te herdenken.
Hoe kan in dit gebied ruimte ontstaan voor
een ongebruikelijke gedachtengang, voor
een idee dat buiten de grenzen van de
toerisitenindustrie valt ? Kan to Opatov een
richting aangeven, die naar het alledaagse
leven van Praag leidt.. ?

Zaterdag 20 juni. Een demonstratie op het
Wenceslas Namesti bij het standbeeld van Svati
Vaclav.

Hiervoor heb ik een serie tools ontwikkeld,
die op uiteenlopende wijze toegevoegd
worden aan de openbare ruimte en haar
gebruikers zoals de spreekhoorn, de sticker,
de straattag, het spandoek en de pijl maken
met daarnaast het gebruik van de stem en
Engelse en Tsjechische teksten.
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Vaclavske Namesti (Wenceslas square), Praag-Centrum.

Waar ligt Opatov ? Zaterdag 20 juni

Vaclavske Namesti (Wenceslas square), Praag-Centrum.

De Straattag To Opatov Zaterdag 20 juni

Vaclavske Namesti (Wenceslas square), Praag-Centrum.

De Straattag To Opatov Zaterdag 20 juni

To Opatov verovert het Vaclaske
Namesti
In het centrum van Praag, op het
Vaclavske Namesti, zijn de
krantenkiosk, de anzichtkaartendisplay, de kiosk van de Toeristen
Informatie, de straat en het trottoir
de specifieke plekken om To Opatov
aan toe te voegen. Ook de Guided
Tour Kiosk, de groepsfoto, de half
open telefooncel, de groepjes met
twee en drie toeristen, het beeld van
San Wenceslas en de groep toeristen
met gids bieden een goed platvorm
voor To Opatov. Op deze plekken
voeg ik een teken, een handeling,
een gebaar, een fluisterend verhaal,
een spandoek of het uitdelen van een
sticker toe. De toevoeging is tijdelijk,
soms voor de tijd die een tourist
heeft om op deze plek te zijn of de
tijd die nodig is voor het slijten van
een straattag. To Opatov hecht op
bestaande dragers en nestelt zich in
de wijze waarop het toerisme zich
groepeert en georganiseerd is.

Vaclavske Namesti, Centrum van Praag. Zondagmorgen 21 juni 2015, 10.00 uur

Vaclavske Namesti, Centrum van Praag. Zondagmorgen 21 juni 2015, 10.30 uur

Vaclavske Namesti, Centrum van Praag. Zondag 21 juni 2015

„Vzpomínám, že jako
dítě jsem
si hrála na
opuštěném
pozemku za
Mikulovskou
školou. Po třiceti
Letech se z
pozemku stalo
sportovní centrum,
a naše opuštěný
Místo už není naše.“

„ I remember as a
child, I was always
playing in no man’s
land behind the
Mikulova School. 30
years later, it’s a
sports centre and
our no man’s land is
gone. “

Vaclavske Namesti, Kiosk Toeristen Informatie, Centrum van Praag. Zondag 21 juni 2015.

„ Did you know there are mountains in Opatov ? And they’re very easy to climb “.
„ Věděli jste, že v Opatově jsou hory? Leze se na ně snadno.“
Het Centrum van Praag. Zondag 21 juni 2015

„We are happy to have so much green space for ourselves and for our dogs .”
„ Jsme rádi, že je tu tolik zeleně pro nás a naše psy .“

Centrum van Praag. Verhalen uit Opatov, verteld op de trap van de PQ locatie Colloredo -Mansfeld Paleis. Zondag 21 juni

Conclusies
In To Opatov heb ik de mogelijkheden en grenzen verkend van vermenging van twee realiteiten:
die van het alledaagse in een buitenwijk en die van het spektakel van de historische binnenstad.
Dit roept bij mij de vraag op hoe ik als kunstenaar aanwezig kan zijn en kan handelen in een
openbare ruimte, die enerzijds ‘leeg en onbetekenend’ is en anderzijds een openbare ruimte die
‘bezet’ is met vormen van (cultuur)toerisme.
Hoe kunnen de voorbijganger en de argeloze toerist toeschouwer en deelnemer worden en waar
nemen ze dan aan deel..?
Hoe ontstaat een publieke ruimte waarin het handelen, het persoonlijke, de stem, het luisteren,
het praten, het deelnemen en de uitnodiging essentiele aspecten zijn…?

www.betweenrealities.nl

Op de website www.betweenrealities.nl was To Opatov van 15-22 juni 2015 dagelijks te volgen.
De website fungeerde tijdens de Quadriennal als digitaal platform voor het Nederlandse team.

SUNDAY MORNING AT 8 O’CLOCK
Sunday morning 8 o’clock on Václavské náměstí For the Václavské náměstí with its high tourist
density, I developed a series of tools, for example, a red wooden arrow with ‘To Opotov’ printed on it, a
banner , a street tag, stickers and two speaking horns. These tools help me to distribute the idea’ To
Opatov’ quickly and easily so that it spreads all over the world. I use existing layers and conventional
forms that are part of touristic rituals and configurations: the group photo, the guide’s sign to keep his
group from straying and the inward facing circle they form around him. Newspaper kiosks and the
kiosk of the Tourist Information Office are good locations for communicating stories about Opatov in
English and Czech with the help of the two speaking horns. When two Chinese women incline their
heads to listen to the story being told, it turns into a personal and intimate moment.
On Sunday morning at 8 o’clock I hope to experience this iconic square frozen in time; a momentary
open space, devoid of people so that there is room for the unexpected. I feel the initial hint of such a
sensation but then the first Japanese tourists arrive to look at the Jan Palach memorial.
Meanwhile Opatov, incorporated in thousands of tourist photos is spreading all over the world as idea,
as a real place and as a story.

Ontwerpers en kunstenaars gaan mee
als cartograaf of als interventionist. Een
cartograaf verkent een van de
realiteiten in de publieke ruimte en
brengt deze vanuit een persoonlijke en
kritische vraag en volgens eigen
methodes in kaart. Een interventionist
grijpt vanuit een persoonlijke en
kritische blik in in een van de realiteiten
van de publieke ruimte in het centrum
van Praag. De resultaten worden
vastgelegd door een team van reporters
en zullen dagelijks gepubliceerd worden
op http://www.betweenrealities.nl en in
allerlei vormen te zien zijn in onze
‘publishing room’ in het ColloredoMansfeld Paleis. In de openbare ruimte
zelf zullen ook reflectiebijeenkomsten
plaats hebben met ontwerpers en
specialisten.

Stories from the suburb enter into the centre of Prague

Met dank aan alle deelnemers
om richting te geven aan To Opatov
De moeder, de hondenbezitter, het buurtschoffie,
de passant, de twee studenten, de bezoekster,
de bewoonster uit Haje, de touwtjespringer,
de leerkracht, de buurthuiswerker, de
parochiemedewerkster.
De Praagse voorbijganger, de ober, de
demonstrante, de Tsjechische Amerikanen,
de toeristen uit Rusland, de Amerikaanse familie,
de PQ pariticipant, het PQ publiek, de twee
Chinese vrouwen, de groep studenten uit Madrid,
de gids op de segway, de drie vrouwen uit Taiwan,
de medewerkers van de Tourist Information, de
Tsjechische toeristen.

To Opatov
Hieke Pars, 2015
19 mei
Preview Between Realities,
Het Nieuwe Instituut, Rotterdam.
15, 16, 17 juni
Verkenning en Uitvoering van To Opatov in de buitenwijk Opatov.
19 juni
Deelname aan Talking in Town I, Staging in public space.
20, 21 juni
To Opatov in het centrum van Praag.
21 juni
To Opatov event in Collorado Mansfeld (PQ locatie).
15-22 juni

Met speciale dank aan
Lucy Halasek
Het team van Between Realities
Het CBK Rotterdam
Hanna Kolářová, het Tsjechisch Centrum Rotterdam

Dagelijkse berichten
over To Opatov op de website www.betweenrealities.nl
15-22 juni
Dagelijkse berichten in analoge krant in de Publishing Room,
PQ locatie Colloredo-Mansfeld Paleis.

Hieke Pars, beeldend kunstenaar,
Rotterdam.
E: pars@hiekepars.nl
M: 0612363591
www.hiekepars.nl

De tekst en foto’s van dit pdf
document To Opatov kunnen alleen
met toestemming van de auteur
gereproduceerd of gebruikt worden
© To Opatov, Hieke Pars, 2020

In her work artist Hieke Pars focuses
on the urban environment,
especially those areas undergoing
transition. For exemple, she has
realized art works and art projects in
a closed-off street, on a building site
where work has been delayed for
years, in a condemned housing
block and escavated sites. Mostly,
these are tempory works aimed at
the observant passerby. Hieke Pars
reveals hidden layers in the public
domain. By zooming in on details
and small (daily) actions, she
redirects complex social processes in
a visual way, rendering them on a
human level. Works realized by
Hieke Pars during the past ten years
include: ‘Spotlight’ (Amsterdam,
2006/2007), ‘Het Grijze Huis’
(Enschede, 2010), ‘De Veldweg’
(Delft, 2012/2013) and ‘Z.t.’
(Rotterdam, 2014).

