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GALERIE ERVE DE WEZEL

OUDE BORCUTOSEWEG 2 DIEPENHEIM
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U bent van harte welkom bij het gesprek met verkenners en pane[

op zaterdag 13 oktober.

16.00 uur

16.30 uur

U.00 uur

19.00 uur

Ontvangst in de buitenkeuken bij

galerie Erve de Wezel

lnleiding door de curatoren

Verkenners rapporteren hun bevindingen

Column door panellid Martijn van Beek

Cesprek

Einde
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Blinde vlek
Eét je uitzicht richt zich op de btinde vlek van de consument voor

de herkomst van diens voedsel, en de ro[ die het [andschap (ats

'voedselbank') daarin vervult. Het menu van de etende mens bestaat

grotendeels uit landschappelijk gezien onherkenbare producten:

boodschappen! Ats we ons voedset herkennen in het landschap

verandert dan onze smaak? En, als onze smaak verandert, verandert

dan het tandschap. Wat bepaalt onze smaak?

Op drie dagen in de lente, zomer en herfst van 2at2gaan steeds vier

verkenners een proefgebied van 4 km' bij Diepenheim in, met het

devies: "Dit is hier te eten!" ln de winter tafelen we na.

Verkenning Herfst
Op zate rdag r3 oktober vindt de derde verkenning ptaats met vier

nieuwe verkenners: landbouweconoom Jan Wi[lem van der Schans,

filosoof Michiet Korthals, landschapsarchitect Peter de Ruyter en

kunstenaar Wietske Maas. ln de zomer bestond de oogst uit onder

meer maïssap, baars, en een vraag of we kunnen vaststetlen wat 'het

echte' landschap is. Wat zu[[en de verkenners deze keer meebrengen

uit het veld aan eetbare planten, dieren, observaties en ideeën?

Ontwerper/kok Ernst Ruijgrok verwerkt het gevonden voedse[, de

overwegingen en vragen ter ptekke tot de 'Smaak van de Dag' in zijn

mobiele buitenkeuken. De verkenners rapporteren hun bevindingen

aan het pubtiek en het pane[ dat bestaat uit tandschapsarchitect Harro

de Jong, filosoof Martin Drenthen, initiatiefnemer van de Stichting

Voeding Leeft Martijn van Beek en kunsthistoricus Nils van Beek.
I

Ontwerper Eloi Koster presenteert de resultaten van de verkenningen

op een door hem ontworpen tafet. Deze staat naast het Diepvrieshuis

aan de Raadhuisstraat in Diepenheim.
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