
EET JE UITZICHT
Het landschap als voedselbank

ZA 12 JAN 2013
Pitch & Put t

hengevelderweg 3 •  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



ZA 12 JAN 2013 
PROGRAMMA
13.30 uur  Ontvangst

13.45 uur  Inleiding door dagvoorzitter Bart Buijs en curatoren   

 Jeroen van Westen en Karina Hendriks

14.00 uur  Onthullen van de Blinde vlek

16.00 uur  Ruimte voor verandering 

18.00 uur  Maaltijd

20.00 uur  Einde

Blinde vlek
Vanuit de kunst wordt in het project Eét je uitzicht de ongewone 

vraag gesteld naar de eetbaarheid van het landschap. De eerste 

vooronderstelling onder die vraag is: Er is een blinde vlek bij de mens 

over hoe voedsel en landschap met elkaar samenhangen. In het 

landschap herkennen we ons voedsel niet, in ons voedsel herkennen 

we het landschap niet. De tweede vooronderstelling is dat wanneer 

je de blinde vlek kent, je kunt kijken naar datgene waar de vlek je het 

zicht op benam. Daarmee is de eerste voorwaarde voor verandering 

geschapen.

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 winter
Op zaterdagmiddag 12 januari a.s. willen we de bevindingen van 

de verkenningen bespreken en ter discussie stellen. Dit willen we 

doen 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. We vieren dit met een 

eetbare afsluiting van eet-ontwerper Ernst Ruijgrok. Het panel bestaat 

uit landschapsarchitect Harro de Jong, filosoof Martin Drenthen, 

initiatiefnemer van de Stichting Voeding Leeft Martijn van Beek, en 

kunsthistoricus Nils van Beek.

Ter voorbereiding
Wanneer u nieuwsgierig bent naar de resultaten van de drie 

veldwerkdagen, kijk dan op de website www.eetjeuitzicht.nl. Hier 

vindt u korte samenvattingen, essays van alle verkenners en de 

inleidingen van de panelleden. Een eerste analyse hiervan door de 

curatoren en de projectgroep vindt u in de bijlage van deze mail.

Toegang
De toegang tot het natafelen en de maaltijd is €5,–. Als klap op de 

vuurpijl ontvangt u enkele weken na 12 januari ook nog een bijzonder 

vormgegeven boekje met recepten van de eet-ontwerper Ernst 

Ruijgrok. Wilt u laten weten via jweener@kunstvereniging.nl of wij 

kunnen rekenen op uw komst?

www.eetjeuitzicht.nl • www.kunstvereniging.nl

   

Volg ons op twitter en facebook @Eetjeuitzicht


