
Hungry Planet - mellem køkken og klode
en udstilling i Rundetaarn 22.01.-27.03.2011

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 foredragene foregår i Rundetaarn på tirsdage kl. 1915.

Billetter à 40 kr. kan bestilles via www.rundetaarn.dk.

Vild Verden - Fremtidens Føde
Tor Nørretranders, forfatter, videnskabsjournalist
1. februar kl. 1915

”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 ned både i det 
globale perspektiv: landbrugets udfordring at brødføde det stigende antal 
borgere på kloden, og det nære perspektiv: den enkeltes ernæring og sund-
hed. Det konventionelle jordbrug udpiner jorden på en ikke-bæredygtig 
måde, hvor vilde planter har egenskaber, der er gode for jordbundens evne 
til at danne sunde næringsstoffer. De gror uden sprøjtegift eller energikræ-
vende gødning og maskiner. 

Vild Mad - Vildt Godt
Søren Espersen, grundlægger af Kulturlandskab.dk
8. februar kl. 1915 

”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”, siger grundlæggeren af kulturlandskab.dk, 
Søren Espersen. Han har fået tildelt Det Danske Gastronomiske Akademis 
Hædersdiplom for sin formidling om Nordens vilde urter og bær. Hans 
udgangspunkt er, at den danske natur bugner af sund og velsmagende 
vild mad, som er lige til at plukke. Landdistrikterne kan drage nytte af en 
bæredygtig brug af naturarealerne, som tager hensyn til natur, biodiversitet 
og rekreativ brug af naturområderne.

What We Eat - A Worldwide Photographic Journey
Peter Menzel & Faith D’Aluisio, authors of the books ‘Hungry Planet’ 
& ‘What We Eat’
15. februar kl. 1915 (foredraget vil være på engelsk)

Peter Menzels fotos danner baggrund for udstillingens tema og sætter le-
vende 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 
kulturers madvaner verden rundt.

Peter Menzel and Faith D’Aluisio puts a face on statistics and trends and 
personalize them to make them easier understood and to make us able to 
relate to our own diet, lifestyle, and culinary habits. Calories and culture 
- overfed and underfed are discussed.
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Haiku-digte til en sulten planet
Bo Lille, digter & ’ordsnedker’ og den franske basklarinettist Saxi
22. februar kl. 1915 

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.

Sing Tehus vil denne aften servere en kop japansk grøn te.

Arrangementet er støttet af Statens Kunstfond.

Hungry City
Carolyn Steel, architect, lecturer and writer
1. marts kl. 1915 (foredraget vil være på engelsk)

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. 
Men med en stadigt stigende bybefolkning må vi gentænke ikke blot, hvor-
dan 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.

How do you feed a city? That question is fundamental to civilization, yet 
is rarely asked. We tend to take food for granted in the West. But with 
increasing urban population, we will need to rethink, not just how we feed 
cities, but the entire urban-rural relationship. We need a new ’Sitopia’, or 
food-place: a new way of dwelling configured through food. 

Sære Fortællinger til en Sulten Planet
Hans Laurens, arkitekt, forfatter og historiefortæller
8. marts kl. 1915

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. 

Tid og sted

Alle arrangementer finder sted i Rundetaarn på tirsdage kl. 1915. I forbin-
delse hermed er der mulighed for at se udstillingen.

Billetter à 40 kr. kan bestilles via www.rundetaarn.dk.

Udstillingen er åben dagligt kl. 10-17.

Vi ses i Rundetaarn.Kulturlandskabets sundhed

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

Klodens sundhed

Menneskets sundhed

Det globale spisekammer

Byens sundhed


