HUNGRY PLANET
mellem køkken og klode
en udstilling i Rundetaarn
22.01.-27.03.2011

6

Photographic Journey

Udstillingen søger
at forbinde
daglige måltid og
15. februar
kl. 1915vores
(på engelsk)
det, vi hver dagved
gørPeter
i vores
køkken
og indkøbskurv,
medog
Menzel
& Faith
D’Aluisio, fotograf
forfatter
til bøgerne Hungry Planet og What I Eat.
den globale klimaog bæredygtighedsudfordring.
Haiku-digte
en Sulten Planet
Fra udstillingens
hjemmesidetilwww.hungryplanet.dk
er
22. februar kl. 1915 (på dansk)
der adgang til yderligere information om udstillingen,
ved Bo Lille, digter og ’ordsnedker’, og
dens skoletjeneste
tilhørende
arrangementer,
artikler,
denog
franske
basklarinettist
Saxi.
evalueringer, osv., ligesom udstillingens temaplancher og
Hungry City
undervisningsmateriale
1. marts kl.kan
1915downloades.
(på engelsk)
en vision
om byenerformet
madforsyningen
Billederne i denne
publikation
taget efter
af Henning
Sjø
ved Carolyn Steel, arkitekt, lektor og forfatter.
strøm og Jens Hvass, angivet med HS og JH i nederste
til en Sulten Planet
højre hjørne. Sære Fortællinger
15
8. marts kl. 19 (på dansk)

Udstillingen er introduktion
tilrettelagt aftilMiljøpunkt
Indre
By-Chri
udstillingen ved
Hans
Laurens,
arkitekt, forfatter
og historiefortæller.
stianshavn og muliggjort
med støtte
fra Nordea-fonden,
Indre By Lokaludvalg,
KLS Grafisk Hus,
Landbrugets
Se www.hungryplanet.dk
for detaljeret
program
samt information
Kulturfond og over
Gaiatirsdagsarrangementerne
Trust.
om udstillingen og dens gratis skoletjeneste.
Billetter
à 40 kr. via www.rundetaarn.dk.
KLS
GRAFISK HUS

Indre By Lokaludvalg

Hungry Planet er støttet af Nordea-fonden,
Indre By Lokaludvalg, KLS Grafisk Hus,

Udstilling i Rundetaarn 22.01.-27.03.

Vild Mad - Vildt Godt

Udstillingen er8.enfebruar
rejse i kl.
forskellige
kulturers spisevaner
1915 (på dansk)
ved Peter
SørenMenzel
Espersen,
af
opbygget omkring
oggrundlægger
Faith D’Aluisios
ene
Kulturlandskab.dk.
stående billeder af familier fra hele verden sammen med
What
Eat - A Worldwide
den mad, de spiser
påWe
en uge.

HUNGRY PLANET

Vild
Fremtidens
Føde
Dette lille billed
essayVerden
er lavet-for
at give en fornemmelse
15
1.
februar
kl.
19
(på
dansk)
af udstillingen Hungry Planet - mellem køkken og klode,
ved Tor Nørretranders, forfatter og videnskabssom den fremstod i Bibliotekssalen i Rundetaarn i dage
journalist, aktuel med bogen Vild Verden.
ne 22. januar - 27. marts 2011.

INDRE BY-CHRISTIANSHAVN

mellem køkken og klode

KT

UN
M I L JMØI LPJ Ø
UPN
KKTT

Tirsdagsarrangementer
i Rundetaarn

JH foto 2011

Sneglegangen op til Rundetaarn, et observatorium opført under Chr. IV i 1642.

JH foto 2011

Halvvejs oppe ad Rundetaarns sneglegang kan man se ind over kirkeskibet til det 900 m2 store udstillingslokale.
Her holdt Det Kongelige Bibliotek til i over 200 år, fra 1657 til 1861.

JH foto 2011

Bag indgangstableauet ses de første af udstillingens 35 portrætter af familier fra hele verden sammen med den mad, de spiser på en uge.
Disse billeder stammer fra Peter Menzel og Faith D’Aluisios bog Hungry Planet: What the World Eats.

JH foto 2011

Her er det familieportrætter fra Frankrig, Chad, Bosnien-Hercegovina samt længst til højre to familier fra Canada.

HS foto 2011

Hvor Menzel og D’Aluisios portrætbilleder hang i midten af lokalet, var der temaplancher langs bibliotekssalens sider.

JH foto 2011

Her er det en temaplanche om Europas største dambrug, Veta la Palma, som producerer højkvalitets fisk uden at fodre, samtidig med
at området indgår i et stort fuglereservat på trækruten mellem Den Iberiske Halvø og Afrika.

HS foto 2011

Temaplancherne dannede små nicher langs siderne, som gav ro til fordybelse. Herover ses plancher for Affald, Det CO2-absorberende
landbrug, Kød og klima samt Naturligt landbrug.

Én af udstillingens 28 temaplancher. Vores husdyrhold udgør en meget stor del af den samlede klimabelastning.
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Indre By Lokaludvalg

Udstillingen er støttet af Nordea-fonden, Indre By Lokaludvalg, KLS Grafisk Hus, Landbrugets Kulturfond og Gaia Trust.

JH foto 2011

Udstillingens plancher er fordelt på fire hovedgrupper. Familieportrætterne er placeret i midterområdet, de øvrige Menzelbilleder i apsis-enden omkring stoleopstillingen, mens de danske portrætter og temaplancherne er at finde langs siderne.

JH foto 2011

Tre dage før åbningen er de 82 plancher ved at blive hængt op. Så godt som alt var nedhængt fra loftet, hvilket gav udstillingens
fremtræden en stor lethed. Alle dele er lavet, så de er lette at genbruge i nye sammenhænge.

6

5

4

3

2

22 22
22

1

19

21

20

Vild mad
Den økologiske dal
Bæredygtig akvakultur
Naturligt landbrug
Kød og klima
CO2-absorberende landbrug
Emballage

HUNGRY PLANET

8
9
10
11
12
13
14

7

15
16
17
18
19
20
21

Transport
Klimatologiske Tipping Points
Klimaerklæring
Hvorfor 350 ppm?
Markedsbilleder fra Tyrkiet
Madbilleder fra Syrien
Det økologiske fodaftryk

GRAFISK HUS

Dansk familieportræt I
Stop spild af mad
CO2-pyramide
Dansk familieportræt II
En ny mærkningsordning
Køkkenets klimaråd
Dansk familieportræt III

Indre By Lokaludvalg

Udstillingen er støttet af Nordea-fonden, Indre By Lokaludvalg, KLS Grafisk Hus, Landbrugets Kulturfond og Gaia Trust.

INDRE BY
CHRISTIANSHAVN

KLS

22
23
24
25
26
27
28

MMI ILLJJØ
ØP
PU
UN KT

Jordkloden
Hungry Planet statistik
Markedsbilleder fra Tyrkiet
Mad i kunsten
Urban Farming Manifest
Almanak - opskrift på årstiden
Ny Nordisk Hverdagsmad

23

8

- mellem køkken og klode

24

9

INDR E BY
CHR ISTIA NSH

Trust.

1
2
3
4
5
6
7

25 25
25

10

NKT

- mellem køkken og klode

AVN

2011, daglig
t 10-17

Hungry Planet

MMI ILLJJØ
ØP
PU
U

Peter Menzel familieportrætter
Peter Menzel øvrige billeder
Danske familieportrætter
Temaplancher

26

11

Rundetaarn 22. januar -27. marts 2011, dagligt 10-17

27

12

www.hungryplanet.dk

Rundetaarn
22. januar -2
7. marts

28 28
28

13

H U NG R
Y
P
L
A
N
E
T

15 14

-m
e
ll
e
m
k
ø
k
ken og klod
e

17
18 16

milieportræt
I
d af mad
mide
milieportræt
II
rkningsordni
ng
klimaråd
ilieportræt III

ond og Gaia

www.hungr
yplanet.dk

K
T
JØPUNKT

Tirsdagsrækken

MMI ILLJJØ
ØP
PU
UN KT

INDRE BY
CHRISTIANSHAVN

I tilknytning til udstillingen Hungry Planet vil en række kunstnere, forskere og madentusiaster lave oplæg
til nogle af de temaer, der knytter sig til vores mad. Alle arrangementer finder sted i Rundetaarn på tirsdage
kl. 1915. Samtidig er der mulighed for at se udstillingen.
Billetter à 40 kr. kan bestilles via www.rundetaarn.dk.

Vild Verden - Fremtidens Føde

Haiku-digte til en Sulten Planet

1. februar kl. 1915 (dansk)

22. februar kl. 1915 (dansk)

Tor Nørretranders, forfatter og videnskabsjournalist

Bo Lille, digter & ’ordsnedker’ og den franske basklarinettist Saxi

”Det er for ensidigt og kedeligt, at vi får 60% af
vores kalorier dækket af korn, ris, kartofler og majs.
Lad os peppe det op med vilde urter og vildt kød”,
mener Tor Nørretranders.
I sin nye bog dykker han både ned i det globale
perspektiv - landbrugets udfordring - at brødføde
det stigende antal borgere på kloden, og det nære
perspektiv - den enkeltes ernæring og sundhed.

Hungry Planet - mellem køkken og klode

Fortællingen om, hvad verden spiser

Udstillingen Hungry Planet er både en rejse ind i
køkkenet hos familier verden rundt og en øjenåbner
omkring de klima- og miljøudfordringer, kloden står
over for. Peter Menzels fotoportrætter inviterer dig
indenfor hos familier rundt om i verden og giver
dig indblik i vidt forskellige madkulturer og vilkår
omkring det at brødføde familien.

”Peter Menzel og jeg inviterede os selv til at spise
med 30 familier i 24 lande for at udforske menneskets ældste sociale aktivitet: Det at spise. Enhver,
som husker en købmandsbutik for 20 år siden ved,
at vores måltider ændrer sig. Men færre ved, at det
gør sig gældende verden over.
Nogle kostændringer skyldes globalisering, efterhånden som industrialiseringen og kapitalismen når
ud til fjernere og fjernere egne af kloden. Andre har
at gøre med øget velstand, der giver mulighed for en
større variation i kosten. I fattige egne betyder det,
at familierne spiser mere fisk og flere færdigretter
som pizzaer og burgere. Endnu andre ændringer
skyldes migrationen, hvor rejsende eller indvandrere
og flygtninge bringer deres egen madkultur med til
det nye land og samtidig optager nogle af landets
skikke.
For at studere sammenhængene, betragtede vi
typiske familier over hele verden - mens de dyrkede

Tre danske familier åbner køkkenet
Også tre danske familier giver dig et indblik i deres
indkøb af madvarer, madvaner og hvor meget affald, de smider ud i løbet af en uge. Danske madvaner er blandt andet præget af, at vi er et af de
mest kødspisende folk i verden og at vi spiser en
del mad, der er transporteret over lange afstande.
De danske familier blev bedt om at skrive ned, hvor
maden kommer fra. Men i mange tilfælde var det
ikke muligt for dem at finde ud af det.
Vores fødevarer tegner sig for en betydelig andel

af den samlede klimabelastning. Og her er kødforbrug, transport og mærkningsordninger blot nogle
af de mange emner, som temaplancherne tager op.

Madforbrugets betydning for klimaet
Udstillingen giver eksempler på, hvordan både
landbruget og måden, vi spiser på kan gøres mere
bæredygtigt. Hver især kan vi gøre en forskel. Det
handler både om, at det skal være nemmere at se,
hvordan en fødevare belaster klimaet, og om at lade
den viden, vi har, få indflydelse på vores madvaner.
Vi håber, at du nyder udstillingen og Peter Menzels fortællingsmættede billeder. Og at du finder
inspiration i de øvrige plancher til at overveje dine
egne madvaner og indkøb af fødevarer.

Miljøpunkt Indre By-Christianshavn

landbrug, købte ind, tilberedte maden og spiste.
Til sidst lavede vi portrættet af familien med deres
madforbrug for en uge. Vi håber, at resultatet fremstår som et atlas over planeten på et tidspunkt, hvor
verden gennemgår extraordinært store forandringer.
Vores projekter og bøger har som formål at hjælpe publikum til at se verden i et bredere perspektiv
og give den enkelte mulighed for at sammenligne sig
med andre. Denne udstilling og vores bog Hungry
Planet - What the World Eats, som den bygger på,
fortsætter det spor.
Vi håber, du vil gå på opdagelse i udstillingen,
læse teksterne, og bruge oplevelsen som afsæt for
at gå på videre opdagelse.”

Faith D’Aluisio & Peter Menzel
Napa, California, USA

Med sine små korte fortættede tekster i den japanske haiku-tradition åbner Bo Lille nye underfundige
forståelsesrum. De åbner sanserne for det usete og
uopdagede. Bo Lille har udgivet en lang række digtsamlinger, herunder samlingen: ’Haiku på dansk med skævt smil og skæve øjne’ og ’Haiku - Knytæg
med Afkroge.’

Vild Mad - Vildt Godt

Hungry City

8. februar kl. 1915 (dansk)

1. marts kl. 1915 (engelsk)

Søren Espersen, grundlægger af Kulturlandskab.dk

Carolyn Steel, arkitekt, lektor og forfatter

”Hvis vi bruger flere vilde planter og kød og mælk
fra naturarealer, vil både vi og naturen få det bedre.
Også CO2-belastningen fra produktion af kød er
mindre på naturarealer”. Søren Espersens udgangspunkt er, at den danske natur bugner af sund og
velsmagende vild mad som er lige til at plukke.

Hvordan bygger vi byer, der tager hensyn til, at vi
skal brødføde de mange indbyggere? Vi har en tendens til at regne mad for en selvfølge i Vesten. Med
en stigende bybefolkning må vi gentænke ikke blot,
hvordan vi skaffer føde til de voksende byer, men
hele by-land relationen. Vi har brug for et ’Sitopia’
- hvor vi igen inddrager vores fødevareproduktion
i vores boformer.

What We Eat - A Worldwide
Photographic Journey
15. februar kl. 1915 (engelsk)

Sære Fortællinger til en Sulten Planet

Peter Menzel & Faith D’Aluisio, forfattere til bogen
‘Hungry Planet’ & ‘What We Eat’

Hans Laurens, arkitekt, forfatter og historiefortæller.

Peter Menzels fotos danner baggrund for udstillingens tema og sætter levende ansigter på statistik,
tendenser og kulturelle forskelle omkring vores
madforbrug. Kalorier og kultur - overernæring og
underernæring sættes ind i en ramme, hvor vi kan
sammenligne vores egne madvaner med andre kulturer rundt om i verden.

8. marts kl. 1915 (dansk)
Den gode historie skaber et »vi«, man kan dvæle
ved og være i, siger Hans Laurens, som er fortællekunstens ’Grand Old Man’. Med sine fortællinger
skaber han et rum til langsomheden, eftertanken og
opmærksomheden. I et fortælleunivers, hvor humor
og alvor går hånd i hånd.

Arrangør: Miljøpunkt Indre By-Christianshavn www.hungryplanet.dk.

Rundetaarn har besøgende fra hele verden. Derfor blev alt udstillingsmateriale udarbejdet både på engelsk og dansk. Herover
er det udstillingens introducerende folder, som kan downloades fra www.hungryplanet.dk.

Hver af de 35 plancher med Menzel og D’Aluisios 35 familieportrætter har fuldstændige opgørelser over, hvad familierne spiser
på en uge, samt (i midten) statistiske oplysninger om det pågældende land.

En 1-uges køkkenundersøgelse

A One-Week Kitchen Study

Familien Al Awssi

The Al Awssi Family

Undersøgelsen af madvarerne gav anledning til en del samtaler
om, hvor maden kommer fra. Er det for eksempel en god idé at
bringe vand i plastikflasker fra Grækenland til Danmark?

The study of the foods gave rise to quite a few talks about where
the food comes from. For example, is it a good idea to bring in
water from Greece?

- Undersøgelsen af vores madindkøb gav anledning til, at vi talte
en del om, hvor vi troede tingene kommer fra. Det havde jeg aldrig
tænkt så meget over, fortæller Lone. Der er ikke megen information på varerne om, hvor de kommer fra og hvor de er produceret
henne. Derfor var det meget vanskeligt at svare på spørgsmålene
om transporten.

- The study of our food shopping was an opportunity to talk a lot
about where we thought things come from. I had never thought
much about that, says Lone. There is little information on the products about where they come from and where they are produced.
That’s why it’s very difficult to answer questions about transportation.

Greek water through Europe by truck

Græsk vand med lastbil gennem Europa
Undersøgelsen har også gjort familien mere bevidste om, at der er
meget emballage.
- Pludselig ser man sit affald, og man ser, at sækken bliver større
og større. Jeg begyndte at tænke over, om tingene er pakket meget
ind, fortæller Lone. Nogle gange vejer emballagen endda mere end
varen indeni. Det var ikke sådan, at vi lavede om på, hvad vi ellers
ville købe. Men vi fik sat fokus på, hvor meget emballage der er.
- Vi køber nogle gange græsk vand i plastikflasker. Der begyndte
jeg at se for mig, hvordan lastbilerne kører op igennem Europa. Ali
er glad for vand på flaske, men Lone foretrækker vandet fra hanen.
- Jeg synes det vil være ærgerligt, hvis politikerne mister fokus på
at vandet i vores vandhaner skal være god kvalitet, siger hun. Det
skal gerne være sådan, at vi kan drikke vandet fra hanen, som vi
altid har gjort.

The investigation has also made the family more aware of the fact
that there is much packaging.
- Suddenly you see your waste, and you see that the bag gets bigger and bigger. I began to think about whether things have much
wrapping, says Lone. Sometimes the packaging even weighs more
than the product inside. It was not the case that we changed what
we otherwise would buy. But we were focused on how much packaging there is.
- We sometimes buy Greek water in plastic bottles. Then I began
to imagine how the trucks came plowing through Europe. Ali is fond
of bottled water, but Lone prefer tap water.
- I think it would be a shame, if politicians lose focus on the water
in our taps, because it must be good a quality, she says. It should be
like that, so we can drink the tap water, as we always have done.

"Vi endte med at sælge
bilen, for vi skulle forbi Nørreport Station for at hente
den."

More conscious about grocery shopping

Mere bevidst om indkøb

It has not been a conscious choice for the family to purchase organic
products. But Lone prefers to buy organic, because she believes that
eco-label is a guarantee that goods are produced properly. That there
is more responsibility in the cultivation, so the products are of better
quality and are healthier. So plenty of organic products always make
their way into the basket. And the study gave Lone more knowledge
about when she wants to buy organic goods.
- We saw a broadcast on Italian vegetable farmers, who were very
concerned about the large uncontrolled dumps that appear around
their fields. They barely dared eating their own crops. Since then the
Al Awssi family has avoided buying Italian vegetables and apples if
they were not organic.
- I'm more conscious about what I buy. Previously, the organic
products should be easy to find for me to choose them. I was not
looking for them.

"We ended up selling the
car because we had to pass
Nørreport Station to retrieve it."

Det har ikke været et meget bevidst valg for familien at købe økologiske varer. Men Lone foretrækker at købe økologisk, fordi hun mener,
at økomærket er en garanti for, at varerne er produceret ordentligt.
At der er lagt større ansvar i dyrkningen, så varerne har en bedre
kvalitet og er sundere. Så der havner alligevel en del økologiske varer
i kurven. Og undersøgelsen gav Lone mere viden om, hvornår hun
gerne vil købe økologiske varer.
- Vi så en udsendelse om italienske grøntsagsavlere, der var meget
bekymrede over de store ukontrollerede lossepladser, der gror frem
rundt omkring deres marker. De turde knap selv spise deres afgrøder.
Siden har familien Al Awssi undladt at købe italienske grøntsager og
æbler, hvis de ikke er økologiske.
- Jeg er blevet mere bevidst om, hvad jeg køber. Tidligere skulle
de økologiske varer være nemme at finde, for at jeg valgte dem. Jeg
ledte ikke efter dem.

Ali Al Awssi har Middelhavskulturen med sig til Danmark og har respekt for de
gode råvarer.

Spiser en del ude
Familien har valgt en uge, hvor de var en del hjemme alle tre. Der
kan godt være uger, hvor Lone spiser på arbejdet tre af dagene,
Hannibaal spiser i Tivolis kantine og Ali går ud og spiser. Det er
også typisk for familien at spise en del ude, og familien spiser aldrig
på de billigste restauranter, for også her vil de gerne have kvalitet.
Måltidet er også et samlingssted, hvor familien glæder sig over at
være sammen.

Dining out often
The family chose a week, where all three of them were mostly at
home. There might be weeks where Lone eats at work three days,
Hannibaal eats in the cantina in Tivoli, and Ali goes out to eat. It is
also typical for the family to dine out often and the family never eats
at the cheapest restaurants, because even here they want quality.
The meal is also a gathering place, where the family is delighted to
be together.

Ali Al Awssi broght the Mediterranean culture with
him to Denmark and has respect for good ingredients.

"Jeg er ikke særlig stolt af, at
Danmark er det land i verden, hvor vi bruger færrest
af vores penge på mad."
"I'm not proud of the fact
that Denmark is the country
where we spend the least of
our money on food."

Tjek din egen mad
På www.hungryplanet.dk kan du finde
en vejledning til selv at kigge din mad efter
i sømmene.
Vi vil gerne invitere dig til selv at lave en undersøgelse af den mad,
jeres familie eller du selv spiser. Ved at skrive ned over nogle dage
eller en uge, kan du få en fin pejling af, hvor klimavenlige dine madvalg er.
Det betyder for eksempel meget for madens klima- og miljøbelastning, om din kost består af en stor del okse- eller kalvekød, og om
du spiser få eller mange økologiske varer. Og så betyder det noget,
om du spiser mange fødevarer, der kommer fra lande langt væk fra
Danmark. Eller om du spiser lokalt producerede fødevarer og spiser
efter årstiden. For din sundhed betyder det meget, om du får de
anbefalede 600 g grøntsager om dagen, og om du spiser varieret.

Hvor klimavenlig er din mad?
Vil du vide mere om din mad, kan du på www.hungryplanet.dk
finde en vejledning til en enkel beregning, der går dine madvaner
efter i sømmene. Du kan teste, om din mad minder om ’Gennemsnitlig dansk hverdagsmad’, og om du spiser mere eller mindre kød,
grønt og økologisk end gennemsnitligt.

John Molloy and his son Sean love to eat mud crabs, lobster, mussels, and prawns, so for them, living in Australia where shellfish are
readily available is a veritable smorgasbord of edible possibilities.

John Molloy and his son Sean love to eat mud crabs, lobster, mussels, and prawns, so for them, living in Australia where shellfish are
readily available is a veritable smorgasbord of edible possibilities.

Survey Sheets

Undersøgelsesskemaer

Familien Al Awssi nøgleresultater The Al Awssi Family Key Findings
Madindkøb
Økologisk andel af budget*: 41%
Færdigmad, andel af budget*: 12%
Restaurantbesøg: 1.100 kr.
Korn, ris, pasta, kartofler, andel af budget*: 20%/5 kg
Mejeriprodukter, andel af budget*: 8%/3 kg
Kød, fisk og æg, andel af budget*: 31%/4 kg
Grønt, frugt og nødder, andel af budget*: 14%/4 kg
Affald fra køkkenet på en uge
Kompost: 4,2 kg
Andet køkkenaffald: 1,8 kg

* "Andel af budget" er beregnet som procentdel af det samlede indkøb i kr.
eksklusive udgifter til drikkevarer, fastfood, café- & restaurantbesøg.

We invite you to make a study of the food you or your family consume. Keeping track for a few days or a week, gives you a good
sense of how your choices of food affect the climate.
For example it means much to the climate and the environmental
impact, if your diet consists of large portions of beef or veal and if
you eat few or many organic products. And it matters if you eat a lot
of food from countries far away from Denmark. Or if you eat locally
produced food and seasonal food. For your health it matters if you
eat the recommended 600 g of vegetables per day and if you eat a
varied diet.

How climate friendly is your food?
If you want to know more about your food, you can find instructions
to a simple calculation at www.hungryplanet.dk, which analyzes
your eating habits. You can test whether your food resembles 'Average Danish Foods', and if you eat more or less meat, vegetables
and organic than average.

Food shopping
Organic share of budget*: 41%
Prepared food, share of budget*: 12%
Restaurant visits: $183.33
Grains & other starchy foods*: 20%/5 kg
Dairy, share of budget*: 8%/3 kg
Meat, fish & eggs, share of budget*: 31%/4 kg
Fruits, vegetables & nuts, share of budget*: 14%/4 kg
Waste from the kitchen in a week
Compost: 4.2 kg
Other kitchen waste: 1.8 kg

* "Share of budget" is calculated as percentage of total purchases in $
excluding expenses for drinks, fast food, cafe & restaurant visits.

Tre danske familier lavede forud for udstillingen en undersøgelse af deres mad i en uge. Herover ser man
de skemaer, familierne brugte. De kan downloades fra www.hungryplanet.dk til eget brug.
Foto: Henning Sjøstrøm

www.hungryplanet.dk

HS foto 2011

www.hungryplanet.dk

Do it Yourself
On www.hungryplanet.dk
you can find a guide to check out
your own food.

JH foto 2011

Affaldet fra de tre danske familier blev indsamlet for at kunne blive vist på udstillingen, og det organiske affald
blev med god hjælp af en håndfuld regnorme komposteret forud for udstillingen.

HS foto 2011

Her kan man lige fornemme et af de danske familieportrætter, hvor køkkenaffaldet fra en uge var udstillet i to glasbeholdere,
den ene med det tørre affald, den anden med komposteringen af det organiske affald.

HS foto 2011

Med emner som CO2-pyramiden, En ny mærkningsordning og Stop spild af mad havde temaplancherne nær de de danske familieportrætter direkte relation til, hvad man selv kan gøre i dagligdagen.

JH foto 2011

Midt i salen var der skabt et stort tværgående rum, hvorfra man kunne overskue mange af familieportrætterne.
I midten var to montrer opstillet med opdækninger fra hele verden.

JH foto 2011

Her den ene montre - ligesom det vi spiser varierer kolossalt fra sted til sted, har vi gennem tiderne udviklet
en fantastisk variation af spiseredskaber.

JH foto 2011

Her er det designer-take away-indpakning i bionedbrydelige, let recirkulerbare materialer.

JH foto 2011

Og her ved den anden montre kan man sidde til bords med Lapland, Danmark Tyrkiet og Malaysia (IKEA).

JH foto 2011

Verden over har man kultiveret måltidets iscenesættelse. Mønstrene på den musselmalede danske porcelæn er en videreførelse af
århundreders udvekslinger over Silkevejen mellem kinesiske og ottomanske motivverdener og keramiske traditioner.

JH foto 2011

Hvad er det ... ? Tableauet gav anledning til mange spørgsmål samtidig med,
at det med sine lysende farver inviterede ind fra tårnet.

JH foto 2011

To børn hjælper med at forny tableauet under vejs i den ni-ugers udstillingsperiode.

JH foto 2011

Udstillingen er blevet fremhævet for i sjælden grad at skabe dialog mellem generationerne. De ældre generationer husker stadig
de tider, hvor vi spiste langt mere efter årstiderne, og den udenlandske mad var en sjælden undtagelse.

HS foto 2011

De store familieportrætter fra hele verden dialogstiller fornemt vore egne spisevaner og giver os mulighed for at forstå noget,
som er så tæt på os, at det ellers kan være svært at få et ordentligt perspektiv.

JH foto 2011

I en tid med stort informationstryk og avancerede interaktive informationsflader kan plancher virke lidt gammeldags. Men stillet overfor
dette billede sagde en lille pige: Jeg troede ikke, at der fandtes flygtninge i virkeligheden!

JH foto 2011

Disse tre plancher giver udstillingens spændingsfelt, fra venstre flygtningelejrens overlevelse (Darfur), de riges overflødighedshorn
med madvarer fra hele verden (Tyskland) og subsistenslandbrugets selvforsyningskultur (Ecuador).

HS foto 2011

Familien Melander fra Tyskland er måske den af Menzel og D’Aluisios portrætter, som ligger tættest på danske spisevaner.
Er der virkelig så meget fast food, industrimad og emballage i min mad?

HS foto 2011

Med to generationer, hvoraf yngste var 75 år og ældste 100 år, var den japanske familie fra Okinawa udstillingens alderspræsident.

JH foto 2011

Mønstret var klart: Jo rigere lande, jo mere plastik, indpakning og branding, jo mere junk food,
og jo flere sprøjterester, konserveringsmidler og industrielt forarbejdet mad.

HS foto 2011

I mødet med industrisamfundets spisemuligheder havde den australske aboriginals-familie
udstillingens største kødforbrug - og fremskreden diabetes 2.

HS foto 2011

En medarbejder fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn fortæller om de tre amerikanske portrætter, som sammen med statistikkerne
for overvægt, diabetes og mislykkede slankekure illustrerer, hvordan vi i den rige del af verden er i fuld gang med at forspise os.

HS foto 2011

Levevilkårene er meget forskellige fra land til land. Denne planche havde samlet
landestatistikkerne fra alle de udstillede familieportrætter i en oversigtstabel.

JH foto 2011

I den fjerne ende af Bibliotekssalen er der permanent stoleopsætning til koncerter og foredrag, og i løbet af udstillingsperioden
havde mange mulighed for at opleve udstillingen som ramme for aftenarrangementer.

HS foto 2011

På ferniseringsdagen byder formanden for Miljøpunkt Indre By-Christianshavns bestyrelse, Bent Lohmann, velkommen.

HS foto 2011

Centerleder Jens Hvass fortæller om tankerne bag udstillingen ved åbningsreceptionen.

HS foto 2011

Journalist og forfatter Jørgen Steen Nielsen giver sin vidunderligt humoristiske pølse-analyse ved udstillingens åbningsreception.

HS foto 2011

Fra venstre Jens Hvass, Gazelle Buchholtz og Bent Lohmann, centerleder, medarbejder og bestyrelsesformand
ved Miljøpunkt Indre By-Christianshavn, som står bag udstillingen.

HS foto 2011

Familien Al Awssi, en af de tre danske familier, som forud for udstillingen undersøgte deres fødevarer igennem en uge
og samlede deres affald til udstillingen, bliver her fotograferet på åbningsdagen.

HS foto 2011

Forfatteren Bo Lille (tv)og basklarinettisten Saxi (th.), som 22. februar lavede
aftenarrangementet ”Haiku til en sulten planet” i udstillingslokalet.

HS foto 2011

Centerleder Jens Hvass i samtale med Knud Erik Larsen fra KLS Grafisk Hus,
som har stået for udstillingens meget flotte trykkearbejde.

JH foto 2011

Charlott Bramson introducerer udstillingen for en 8.-klasse som del af udstillingens skoletjenste. I alt 42 skoleklasser
deltog, og et tilsvarende antal skoleklasser besøgte udstillingen på egen hånd.

HS foto 2011

I skoletjenesten fik eleverne i små grupper opgaver, som de efterfølgende skulle fremlægge.

JH foto 2011

Familien Aymes fra Ecuador var mange af skolebørnenes yndlinge - de så så glade ud, og her havde man umiddelbart lyst til
at spise med, selvom familien bor i jordstampet hus og kun har 180 kr. om ugen at spise for.

HS foto 2011

En gruppe skoleelever foran Urban Farming-planchen, som vakte meget genklang blandt de unge.

HS foto 2011

Fremlæggelse af gruppeopgaverne som del af skoletjenestens undervisningsforløb.

HS foto 2011

En 8.-klasse på besøg ved udstillingens skoletjeneste. I forlængelse af erfaringerne fra udstillingens skoletjeneste
vil der blive udarbejdet et egentligt undervisningsmateriale.

JH foto 2011

Græskarplanter i Rundetaarns vindueskarme sået af elever fra skoletjenesten.

HS foto 2011

Peter Menzel og Faith D’Aluisio, fotograf-forfatter-teamet bag bogen Hungry Planet, inviterede 15. februar på en forrygende
rejse jorden rundt med mere end 600 billeder på under en time.

HS foto 2011

Peter Menzel og Faith D’Aluisio. I alt blev der afholdt 8 aftenarrangementer i forbindelse med udstillingen med forskellige tilgange
til udstillingens problematik - dokumentariske, videnskabelige, kunstneriske, aktivistiske og debatpolitiske.

JH foto 2011

Carolyn Steel, forfatter til bogen Hungry City, fortalte 1. marts om sin vision om en fremtidens by, som i langt højere grad
er formet omkring den måde, hvorpå vi tilvejebringer vores føde.

JH foto 2011

Journalist Karsten Ifversen fra Politiken taler her med Carolyn Steel. Udstillingen gav afsæt for
en lang række artikler og interviews i aviser, magasiner, radio og på blogs.

HS foto 2011

Oplægsholdere på debatarrangementet 15. marts, fra venstre Kasper Dam Mikkelsen fra Niras, Selina Juul fra Stop spild af mad, Car
sten Lunding fra Københavns Fødevarefællesskab, Thomas Fremming fra Fødevarebanken samt Daniel og Yael Sholeva, skraldere.

HS foto 2011

Selina Juul fortæller om arbejdet med at komme madspild til livs i bevægelsen Stop spild af mad.

HS foto 2011

Daniel og Yael Sholeva fortæller om deres liv som ”skraldere”, hvor de lever af mad, som ellers ville blive smidt væk.

JH foto 2011

Kasper Dam Mikkelsen fra Niras fortæller om nye beregninger, som viser, at det samlede CO2-fodaftryk for indbyggerne i hovedstads
regionen er 19,3 ton CO2 pr. person pr. år, hvoraf fødevareområdet alene tegner sig for 22% eller 4,2 ton pr. år.

HS foto 2011

Oplægsholdere 22. marts, fra venstre Erik Lemcke fra Omstilling Danmark, Mie Kongstad Søgaard fra Københavns Madhus, Thorkild Ljørring
fra Landssammenslutningen for Økosamfund, Camilla Friedrichsen fra Københavns Skolehaver samt Jon Pape fra Københavns Kommune.

HS foto 2011

Mie Kongstad Søgaard fra Københavns Madhus fortæller om Urban Farming-initiativer fra hele verden.

HS foto 2011

Thorkild Ljørring fra Landssammenslutningen for Økosamfund fortæller om arbejdet med at understøtte
Urban Farming og udviklingen af en ny by-land-akse.

HS foto 2011

Spørgelysten ville næsten ingen ende tage på debatarrangementerne, og der tegner sig i forlængelse af udstillingen
et stærkt ønske om at arbejde med madens håndtering og placering i den urbane virkelighed.

Udstilling i Rundetaarn
22. januar

-27. marts 2011, kl. 10-17
Tirsdagsarrangementer
og skoletjeneste, se ww
w.hungryplanet.dk
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ved Tor Nørretranders, forfatter og videnskabsjournalist, aktuel med bogen Vild Verden.

Vild Mad - Vildt Godt
8. februar kl. 1915 (på dansk)

ved Søren Espersen, grundlægger af
Kulturlandskab.dk.

What We Eat - A Worldwide
Photographic Journey
15. februar kl. 1915 (på engelsk)

ved Peter Menzel & Faith D’Aluisio, fotograf og
forfatter til bøgerne Hungry Planet og What I Eat.

Haiku-digte til en Sulten Planet
22. februar kl. 1915 (på dansk)

ved Bo Lille, digter og ’ordsnedker’, og
den franske basklarinettist Saxi.

Hungry City
1. marts kl. 1915 (på engelsk)

en vision om byen formet efter madforsyningen
ved By-Christianshavn
Carolyn Steel, arkitekt, lektor og forfatter.
Miljøpunkt Indre

RådhuspladsenSære
77 st.Fortællinger
tv.
til en Sulten Planet
15
8.
marts
kl.
19
(på
dansk)
1550 København V

introduktion til udstillingen ved Hans Laurens,

tlf.: 33 93 21arkitekt,
21 forfatter og historiefortæller.
mail: miljopunkt@a21.dk
Se www.hungryplanet.dk for detaljeret program
www: a21.dk over tirsdagsarrangementerne samt information
om udstillingen og dens gratis skoletjeneste.
www: hungryplanet.dk
Billetter à 40 kr. via www.rundetaarn.dk.
Hungry Planet er støttet af Nordea-fonden,
Indre By Lokaludvalg, KLS Grafisk Hus,

Udstilling i Rundetaarn 22.01.-27.03.

1. februar kl. 1915 (på dansk)
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Vild Verden - Fremtidens Føde
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