
EET JE UITZICHT
Het landschap als voedselbank

ZA 23 JUN 2012
galerie erve de Wezel

Oude BOrculOseWeg 2 •  diepenheim

Kunstvereniging Diepenheim organiseert met 
inhoudelijke en financiële ondersteuning van 
SKOR |  Stichting Kunst en Openbare Ruimte 

het project Eét je uitzicht. Een artistiek onderzoek 
naar de relaties tussen mens, voedsel en landschap. 

Herkennen we ons voedsel nog in het landschap 
en hoe vormt onze voedselkeuze het landschap? 

Curatoren zijn landschapsarchitect Karina Hendriks en 
beeldend kunstenaar Jeroen van Westen. Eét je uitzicht 

wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel. 

UITNODIGING



U bent van harte welkom bij het gesprek met verkenners en panel 

op zaterdag 23 juni.

ZA 23 JUN 2012 
PROGRAMMA
16.00 uur  Ontvangst in de buitenkeuken bij 

 galerie Erve de Wezel

16.30 uur  Inleiding door de curatoren

17.00 uur  Verkenners rapporteren hun bevindingen

 Column door panellid Martin Drenthen, filosoof

 Gesprek 

19.00 uur  Einde

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

de herkomst van diens voedsel, en de rol die het landschap (als 

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

grotendeels uit landschappelijk gezien geanonimiseerde producten: 

boodschappen! Als we ons voedsel herkennen in het landschap 

verandert dan onze smaak?

Op drie dagen in de lente, zomer en herfst van 2012 gaan steeds vier 

verkenners een proefgebied van 4 km2 bij Diepenheim in, met het 

devies: “Dit is hier te eten!” In de winter tafelen we na.

Verkenning Zomer
Op zaterdag 23 juni vindt de tweede verkenning plaats door vier 

nieuwe verkenners. Miriam Velter is projectleider bio-landbouw en 

voeding AOC Dronten. Curdin Tones, kunstenaar, kan in de schoonheid 

van het landschap smaken ontdekken en het handwerk van de boer 

herkennen. Sergeant Vellema is een professioneel survivalspecialist en 

Jan Bengevoord, natuurredacteur bij de Twentsche Courant Tubantia, 

vat het landschap vooral in woorden.

In april aten we groenten uit de kieren van het landschap, haiku’s 

brachten ons tot stilstand en we hoorden het verhaal van boeren.

Ook horen, ruiken, zien, voelen en proeven wat deze keer de 

dag in het veld heeft opgeleverd? U bent van harte welkom in de 

buitenkeuken, op het moment dat de verkenners daar terugkeren. 

Eet-ontwerper Ernst Ruijgrok verwerkt gevonden voedsel en smaken 

ter plekke tot de ‘Smaak van de Dag’.  Aansluitend rapporteren de 

verkenners hun bevindingen aan het panel en het publiek en kunt 

u meediscussiëren. Het panel bestaat uit landschapsarchitect Harro 

de Jong, filosoof Martin Drenthen, initiatiefnemer van de Stichting 

Voeding Leeft Martijn van Beek, antropoloog/historicus Siebe Rossel 

en kunsthistoricus Nils van Beek.  

De Tafel 
Ontwerper Eloi Koster presenteert de resultaten van de verkenningen 

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

aan de Raadhuisstraat in Diepenheim. 

www.eetjeuitzicht.nl • www.kunstvereniging.nl

   

Volg ons op twitter en facebook @Eetjeuitzicht


