food
art
21 12 17

H ET N I EUWE I N STITU UT

Van 'geitenyoghurtmoment' tot 'fat free soya caramel skinny dubble chocolate
frappucino'. Eten in zijn gewone spruitjesvorm bestaat niet meer. Eten is food en
Food is hip. We experimenteren er op los op zoek naar nieuwe vormen, kleuren
en smaken. Wat knort mijn mage, ik wil een verse zak patat van Bram Ladage!

Cateringa & Kompanen, een collectief van makers met een specifieke
interesse in eten. Hun voedingsfilosofie verschilt van project tot project en
zij werken daarbij samen met kwekers, wetenschappers, kunstenaars,
ontwerpers, theatermakers en zelfs enkele chef-koks. Tijdens ons
BNO IMG LAB presenteren zij de ‘Grote E-nummer Bingo!’ [CATERINGA.NL]
Mandy den Elzen haalt haar inspiratie en haar materiaal uit de natuur.
Maar waar in de natuur vorm en functie onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn, scheidt den Elzen het materiaal van zijn oorspronkelijke
functie en geeft het zo een nieuwe verschijningsvorm. “De eerlijkheid
van vorm en structuren bepaald door biologische processen en behoeften,
is een onuitputtelijke bron van inspiratie.” [MANDYDENELZEN.COM]
Stookolie 010 is een nieuwe sterke drank, bedacht door vijf Rotterdammers die
elkaar kennen uit de culturele sector. Proef op ons BNO IMG LAB in december
de ruwe versie van Stookolie 010 op basis van 45% alcohol en laat je verrassen
door de dubbele-klap-in-je-smoel van de zwarte peper. [STOOKOLIE010.NL]

Food&Art | Donderdag 21 december 2017 | Thursday Night @ Het Nieuwe Instituut | Museumpark 25 Rotterdam
Zaal open 19.30 u | Aanvang 20.00 u | Tickets aan de deur of via eventbrite.nl > foodandart
Entree € 7,50 | BNO-leden en studenten € 3,75 | bnoimglab.nl | image-festival.com | hetnieuweinstituut.nl
BNO IMG LAB en Het Nieuwe Instituut bundelen kennis en
netwerk in een maandelijkse Thursday Night. Met voorafgaand
de Thursday Bite voor € 7,50. thursdaynight.hetnieuweinstituut.nl

ILLUSTRATIE: XAVIERA ALTENA [XAVIERAALTENA.COM]

Chloé Rutzerveld is een food designer uit Eindhoven. Ze onderzoekt de
wereld van voedselproductie en -consumptie en zet deze op zijn kop. Chloé is
gefascineerd door de natuur, het menselijk lichaam en de vervreemde relatie
van de mens met voedsel. Met haar afstudeerproject over 3D foodprinting
‘Edible Growth’ kreeg ze wereldwijd aandacht. [CHLOERUTZERVELD.COM]

