
  

ODE AAN DE AARDAPPELETERS MET ZONNEBLOEMEN TIJDENS GLOW     

Oisterwijk, 9 september 2021  

Van 6 tot en met 13 november dit jaar is het bijzondere lichtkunstwerk ‘Zonnebloemen voor van Gogh’ 

opnieuw te zien in Nuenen. Ditmaal op de locatie waar Vincent van Gogh 136 jaar geleden zijn eerste 

meesterwerk schilderde. Van Gogh Brabant en lichtkunstfestival GLOW brengen hiermee een bijzondere ode 

aan Van Gogh.  

Van Gogh beschouwde de groepscompositie in ‘De aardappeleters’ als zijn eerste geslaagde meesterwerk. In 

het schilderij komen zijn fascinatie voor de gewone mens en het onderzoek uit zijn Nuenense periode naar 

licht, kleur en perspectief samen. Van Gogh was met name trots op de juiste benadering van de kleur van de 

“stoffige en ongeschilde aardappelen”: donker dat toch kleur is. Dit najaar staat het schilderij centraal in de 

tentoonstelling ‘De aardappeleters: misser of meesterwerk?’ in Van Gogh Museum Amsterdam. In Nuenen, 

waar het schilderij werd gemaakt, wordt hier aandacht aan besteed met extra programmering. 

Zonnebloemen voor Van Gogh 

Van Gogh Brabant, Van Gogh Village Nuenen en GLOW brengen met het lichtkunstwerk een kleurrijke 

hommage aan Vincents meesterwerk. Van zijn donkere Brabantse werk naar de lichtexplosie van zijn Franse 

periode. Het lichtkunstwerk brengt beide verhalen samen. De zonnebloemen worden geplaatst naast Van Gogh 

Monument molen De Roosdonck, uitkijkend over het huis waar voorheen het boerderijtje stond van de familie 

de Groot. Zij stonden model voor zijn beroemde meesterwerk. 

Bart van Overbeeke 
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‘Zonnebloemen voor Van Gogh’ is een samenwerkingsproject van de Eindhovense lichtkunstenaar Hugo Vrijdag 

en Gu Yeliang uit Nanjing. Tijdens GLOW 2019 was dit lichtproject publieksfavoriet. De kunstinstallatie is tijdens 

GLOW 2021 iedere avond te bewonderen.  

Vincents LichtLab 

Bij Museum Vincentre in Nuenen gaan dit jaar de werkzaamheden van start voor een grote uitbreiding. Naast 

de bestaande tentoonstelling over de Nuenense periode van Van Gogh, wordt er ‘Vincents LichtLab’ 

ontwikkeld. Dit is een interactieve belevenis rondom het fenomeen licht, gebaseerd op de zoektocht van 

Vincent van Gogh naar licht en perspectief. Vincents LichtLab wordt ontworpen door Tinker Imagineers in 

opdracht van Van Gogh Brabant met partner ASML.  
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