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17de	  KUNSTZONDAGVORDEN:	  STRALEND	  LICHT	  OP	  DONKERE	  DECEMBERDAG	  
	  
12	  december	  jl.	  wapperde	  bij	  15	  locaties	  in	  Vorden-‐dorp	  en	  buitengebied	  	  
de	  KunstZondagVorden-‐vlag	  te	  in	  de	  ijskoude	  wind	  die	  die	  dag	  over	  het	  	  
land	  raasde.	  
Bezoekers	  uit	  het	  hele	  land	  zochten,	  tot	  op	  het	  bot	  verkleumd,	  hun	  
toevlucht	  tot	  de	  warmte	  en	  het	  licht	  van	  de	  deelnemende	  ateliers,	  
galeries	  en	  het	  museum.	  
Eenmaal	  binnen	  konden	  zij	  zich	  niet	  alleen	  verwarmen	  aan	  de	  kunst	  
die	  gepresenteerd	  werd,	  maar	  ook	  hun	  licht	  opsteken	  bij	  de	  
kunstenaars/vormgevers.	  Op	  deze	  donkere	  dag	  tussen	  Sinterklaas	  
en	  Kerstmis	  ontstonden	  boeiende	  gesprekken	  over	  de	  ideeën	  over	  
kunst	  en	  de	  werkwijzen	  van	  de	  kunstenaars/vormgevers.	  Juist	  in	  
deze	  tijd	  van	  dreigende	  bezuinigingen	  op	  het	  gebied	  van	  kunst	  en	  
cultuur	  blijkt	  KZV	  te	  voorzien	  in	  de	  behoefte	  van	  het	  publiek	  om	  in	  
informele	  sfeer	  met	  de	  makers	  van	  de	  	  kunstwerken	  	  van	  gedachten	  
te	  wisselen.	  
Ook	  het	  educatieve	  aspect	  van	  KZV	  kwam	  aan	  bod:	  drie	  leerlingen	  
van	  het	  Isendoorn	  College	  uit	  Zutphen	  maakten	  de	  tocht	  langs	  
ateliers	  om	  er	  voor	  het	  vak	  CKV	  een	  verslag	  van	  te	  maken.	  Al	  
flitsend	  met	  hun	  digitale	  camera’s	  kwamen	  zij	  binnen	  om	  in	  een	  
even	  flitsend	  gesprek	  met	  de	  kunstenaar	  hun	  informatie	  over	  in	  het	  
bijzonder	  het	  tot	  stand	  komen	  van	  de	  kunstwerken	  te	  vergaren.	  
Zo	  deden	  zij	  o.a.	  kennis	  op	  over	  beeldhouwen	  en	  glasfusen.	  De	  
betreffende	  kunstenaars	  hebben	  dit	  als	  heel	  inspirerend	  ervaren!	  
	  
Deelnemers	  en	  publiek	  kunnen	  terugkijken	  op	  een	  koude,	  maar	  
desondanks	  geslaagde	  KunstZondag	  en	  zich	  alvast	  verheugen	  op	  de	  
volgende	  die	  op	  13	  maart	  2011	  zal	  plaatsvinden.	  
Dan	  komen	  de	  blaadjes	  alweer	  bijna	  aan	  de	  bomen!	  
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