
Eét je uitzicht

Diepenheim, januari 2013.

Op zaterdag 12 januari vindt de natafelen sessie van het project Eét je uitzicht plaats. Eét je uitzicht 
is een artistiek onderzoek naar de relaties tussen mens, voedsel en landschap. Het project wordt 
georganiseerd door Kunstvereniging Diepenheim met inhoudelijke en financiële ondersteuning van 
SKOR│Stichting Kunst en Openbare Ruimte. 
 
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? 

De kunst heeft het initiatief genomen om te zoeken naar de blinde vlek. Dit deed zij door kenners uit 
vele verschillende hoeken naar het proefgebied van 4KM2 bij Diepenheim te laten kijken. Bij elkaar 
hebben twaalf verkenners in lente, zomer en herfst 2012 gekeken naar de eetbaarheid van dit 
gebied. In de verkenningen bleef het niet beperkt tot voedsel dat je in je mond stopt, maar was ook 
aandacht voor het landschap als voedsel voor de geest. Zij rapporteerden hun observaties aan het 
panel en aan het publiek.

Natafelen zaterdag 12 januari
Op zaterdagmiddag 12 januari a.s. willen we de bevindingen van de verkenningen bespreken en ter 
discussie stellen. Dit wordt gedaan met de twaalf verkenners, het panel, een brede groep experts, 
bezoekers en geïnteresseerden. Samen willen we de blinde vlek zo goed mogelijk definiëren en 
kijken welke ruimte er ontstaat voor veranderingen wanneer we die blinde vlek begrijpen. In diverse 
werkvormen waarin voor alle deelnemers ruimte is om actief mee te denken en te werken, gaan we 
onder leiding van het panel en de curatoren toewerken naar twee krachtige ideeën die we in deze 
ruimte voor verandering gestalte willen geven. Het onderzoek staat onder leiding van twee 
curatoren: kunstenaar Jeroen van Westen en landschapsarchitect Karina Hendriks. 

Expositie
De resultaten van de verkenningen zijn te volgen op de website: www.eetjeuitzicht.nl en worden 
gepresenteerd in een expositie die de vorm heeft van een tafel. Deze staat op een veld bij het 
Drawing Centre Diepenheim aan Kuimgaarden 1. 

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.

http://www.eetjeuitzicht.nl/


Noot voor de redactie: U wordt van harte uitgenodigd om tijdens de natafel sessie op 12 januari 
aanwezig te zijn. 

Zie ook:   www.eetjeuitzicht.nl

Voor meer informatie, beeldmateriaal en/of interviews kunt u contact opnemen met Kunstvereniging 
Diepenheim, 
Jasmijn Weener (PR en Communicatie), jweener@kunstvereniging.nl telefoon 0547-352143. 
info@kunstvereniging.nl.
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