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KUNST
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Perron1 presenteert: agora.com installatie van
Wanda Schaap en Anna Maandag
13 september - 9 november 2020
Persbericht Agora.com
MIKC/Perron1 toont in de periode van 13 september tot en met 9 november 2020 een installatie, met als titel agora.com van de kunstenaars Wanda Schaap en Anna Maandag.
Deze installatie verbeeldt het resultaat van hun zoektocht naar de oudste vormen van
communicatie tot aan de huidige technieken van informatieoverdracht. Met gebruikmaking van fotografie, oude en hedendaagse middelen, zoals kranten, boeken, tekeningen
en apparatuur, wordt er door de kunstenaars een beeldend en ruimtelijk werk neergezet.
Het werk dat wordt getoond gaat verder dan een opsomming van technische details van
verschijningsvormen die ons dagelijks via de media bereiken. De installatie kent een open
einde. Hoe verloopt de ontwikkeling en de toekomst van de communicatie? Het woord
Agora betekent verzamelplaats ten tijde van de Griekse oudheid in Athene. De Agora was
in eerste instantie een ontmoeting- en vergaderplaats voor de vrije burgers. Oorspronkelijk kwam hier ook de Ekklèsia, Volksvergadering, bijeen. Daarnaast werd de Agora gebruikt als marktplaats en als plek waar men zich kon ontspannen. Dit werk is onder bijzondere omstandigheden tot stand gekomen vanwege de Covid-19. De kunstenaars
communiceerden dankzij de huidige communicatiemogelijkheden uitsluitend met elkaar
langs digitale weg en het uiteindelijke resultaat zal ook voor hen een bijzondere ervaring
zijn. In week 37 zullen de kunstenaars de installatie opbouwen. Deze activiteit is van de
buitenzijde van het Kunststation te volgen.
De installatie is mede tot stand gekomen door financiële ondersteuning van het Hollaar
Fonds te Deventer.
Websites: wandaschaap.nl en annamaandag.nl

