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In de hoofdrol: 
Mijnkolen, bijen, 
en ‘Power Plant’ 

Proeven van rode kolen, gekweekt op oude mijnsteenbergen. 
Leren fermenteren en bierbrouwen. Kijken naar een film over een maag 
aan het werk. En praten met de ‘Wilde Boerin’ uit Afferden over het effect 
van pure en gezonde voeding op je seksuele gezondheid.  Vanaf vandaag 
tot en met 8 september wordt in de tuin van de Van Eyck Academie in 
Maastricht het eerste Food Art Film Festival gehouden. 

B
DOOR RAY SIMOEN

B
ovenop wolkenkrabbers in New
York en Londen staan ze al:
Glazen serres met een hightech
microklimaat, waarin planten
dankzij gekleurde led-lampen en
het binnenvallende zonlicht
sneller groeien, minder water
nodig hebben en een grotere

opbrengt hebben: ‘Power Plant’ is  een fraai 
staaltje samenwerking tussen ‘solar desig-
ner’ Marjan van Aubel, wetenschappers van 
ECN Nederland en ‘glas ingenieurs’ van 
Swarovski.
In Genk hebben fotograaf Kristof Vrancken 
en 12 Genkenaren rode kolen geplant op de 
oude mijnsteenbergen, in tuintjes achter het 
huis en op terrassen. Doel van het project 
Mijnkool: de onderlinge beïnvloeding van 
landschap, bodem en kwaliteit en aard van 
de rode kolen inzichtelijk maken.
In Noord-Limburg doet ‘de  Wilde Boerin’ 
Linette Mak onderzoek naar het effect van 
gezonde en pure voeding op de (seksuele) 
gezondheid van mensen. En in Maastricht 

promoten CNME en het Beecollective de 
aanleg van ‘bijenhotels’, met behulp van o.a. 
buisjes, geperforeerde houtblokken en 

bundels riet zodat deze nuttige beesten
kunnen overleven en hun nuttige werk

(honing, was) kunnen blijven doen.

Big Food
Dit zijn enkele van de projecten die
Big Food

Dit zijn enkele van de projecten die
tot en met 8 september gepresen-
teerd worden tijden het eerste Food
Art Film Festival in de Jan van Eyck
Academie in Maastricht. „Tijdens
het Festival wordt de tuin van Van
Eyck Academie veranderd in een
openluchtbioscoop, een biologisch
restaurant en een forum voor
presentaties door kunstenaars en

discussies over duurzaamheid en
voedsel”, legt Yasmine Osten-
dorf, organisator van het veelzij-

dige Festival uit. „Doel is om 
kunstenaars en ontwerpers nadruk-

kelijk te betrekken bij de toekomst van het 
systeem van voedselproductie vooral 
vanwege hun andere, eigenzinnige en 

originele manier van kijken naar de wereld 
en het bedenken van creatieve oplossingen 
voor actuele vraagstukken.” Een van dé 
grote hedendaagse vraagstukken is hoe de 
groeiende wereldbevolking gevoed moet 
gaan worden. Nieuwe technologieën maken 
de landbouw wel efficiënter maar vreten 
veel energie en zorgen voor veel restafval. 
Hoe pakken we dit probleem aan? En weten 
we eigenlijk wel wat grote en oppermachtige 
voedselconcerns- ‘Big Food’- in ons eten 
stoppen en willen we ons nog zo blijven 
voeden. Of is een ander voedselsysteem 
mogelijk dat duurzamer voor mens, dier en 
natuur is en ook gezonder is?„Vanuit de 

kunst is er veel interesse om een bijdrage te leveren 
aan deze problematiek. Out of the box denken is 
daarbij nodig. Kunstenaars kunnen dat. Ze zullen dat 
ook tijdens het festival laten zien.” 

VolkorenVolkoren
Het Food Art Festival is teven de officiële start van 
het van Eyck Food Lab. „Hier krijgt een kunstenaar, 
die veel ervaring heeft met voedsel of een chef-kok, en 
die een grote affiniteit heeft met kunst, een jaar de 
kans om te werken aan projecten. Tevens moet hij of 
zij elke dag een biologische lunch serveren voor 
student-kunstenaars en lokale bezoekers. We hopen 
dat het Food Lab het denken over nieuwe voedselsys-
temen en in Limburg duurzaam geteelde voedings-

ok, en 

middelen stimuleert. Hoopvol is dat we al 
samenwerken met CNME,  Slow Food 
Limburg, Gedeelde Weelde en Boeren en 
Buren.” Dit jaar zullen de Taiwanese 
kunstenaar Rain Wu en de Nederlandse 
chef-kok Marente van der Valk in het Lab 
werken, met ingrediënten uit de tuin van de 
Academie en regionale leveranciers’. „Elke 
avond van het Festival kun je genieten van 
gerechten en een (food) art films. Bijzonder 
is de film, gemaakt door een New Yorkse 
foodstudie prof. Zij heeft een pil ontworpen 
met daarin een mini-camera. Je kunt zo de 
weg van twee maaltijden in de maag volgen: 
eentje met en eentje zonder volkoren. 

Om het verschil aan te duiden tussen de 
twee maaltijden.”  Opwindend belooft ook de 
‘pruim act- Plum Performance’- van  
‘Wilde Boerin’ Linette Mak  uit Afferden te 
worden. „Ik ben gefascineerd door de vraag 
welke invloed voeding heeft op onze seksue-
le gezondheid. Liggend in een bad vol 
pruimen speel ik een suggestief en prikke-
lend spel met pruimen en erotiek. 
Geen seks in een bad met pruimen maar een 
fantasierijk debat in bad over voedsel en 
erotiek.”

Informatie: www.janvaneyck.nl/nieuws/
food-art-film-festival/ 

Onkruidenier Jonmar van 
Vlijmen (bij trap)  bezig 
met voorbereidingen voor 
het Food Art Film Festival 
in de tuin van de Jan van 
Eyck Academie.
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Inzet links: ‘Sky Hove 
Solar’ bijentoren met 
plaats voor 30.000 bijen. 
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