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food design stories
Curator: Benjamin Stoz
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Alles over Food Design 

De langverwachte tentoonstelling Serial Eater. food design stories opent eindelijk haar 
deuren. Hij kan worden bezocht, na reservatie en in alle veiligheid, bij het CID - centre 
d'innovation et de design in Grand-Hornu, van 27 juni tot 29 november 2020.  
Met, als grote nieuwigheid, een podcast om uw bezoek te begeleiden. 

 

De tentoonstelling, ontworpen door curator Benjamin Stoz, blikt terug 
op dertig jaar experimenteren en reflectie rond het "voedselobject". 
Vanaf de ontwikkeling in de jaren negentig tot zijn huidige implicaties, 
analyseert het food design ons gedrag, onze verlangens en twijfels 
als eters. Junkfood, voedselverspilling of overeten: doordat wij ons 
bewust worden van onze productie- en consumptiepatronen krijgt 
ons voedsel de volle aandacht van eenieder. Het lijdt geen twijfel dat 
veel van onze eetgewoonten zullen moeten veranderen als we de hele 
wereldbevolking tot 2050 gezond willen voeden. Maar zijn we klaar voor 
deze verandering? 

Door de gezondheidscrisis van de afgelopen maanden en de daaruit 
voortvloeiende actualiteit kreeg de inhoud van de tentoonstelling een 
bijzondere weerklank. Veel mensen stellen de fundamenten van onze 
consumptiemaatschappij ter discussie. De recente gebeurtenissen 
hebben de invloed duidelijk gemaakt van bepaalde menselijke 
activiteiten, met name in verband met de intensieve landbouw, op de 
ontwikkeling van de Covid-19 pandemie. Inderdaad, de invasie door de 
mens van gebieden waar wilde dieren met een grote verscheidenheid 
aan virussen leven, ligt allicht aan de basis van de epidemieën die we 
de afgelopen jaren hebben meegemaakt. 

Vandaag, met een voedingsindustrie in volle crisis en een systeem 
waarin consumptie een culturele en ideologische waarde toebedeeld 
krijgt, voelt de eter zich schuldig en verscherpen de tegenstellingen. 
Hoe kan men vandaag tezelfdertijd vleeseter en ecologisch 
verantwoordelijk zijn, gevoelig voor het dierenwelzijn en toch 
smaakliefhebber? Door de globale voedselervaring te herdenken en 
nieuwe grenzen te stellen, biedt het food design een reeks duurzame 
en innovatieve alternatieven waarvan het doel is om de maag, de ogen 
en de geest te voeden. 
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De eter is een soort in volle ontwikkeling. Sinds het einde van de 20e 
eeuw is het profiel van de consumenten aanzienlijk gewijzigd. Volgens 
de Amerikaanse essayist Michael Pollan is de manier waarop we eten 
de laatste vijftig jaar radicaal veranderd. Zich voeden is niet langer 
een vitale functie, maar het bevestigen van een levenskeuze, het 
innemen van een positie en vooral een van de meest geavanceerde 
trends van de geglobaliseerde cultuur. Tegelijk verschijnt het food 
design als mediaverschijnsel op onze borden. Het is een recente 
discipline die zijn wortels heeft in de geschiedenis van de kunst, de 
industriële vormgeving en de voeding. De analyse ervan laat toe om de 
veranderingen in de consumptiegewoonten en de bewustwording van 
het food system te begrijpen. De ontwikkeling daarvan wordt bevorderd 
door een reeks culturele, culinaire en industriële invloeden die de 

zintuiglijke grenzen van het voedsel doen vervagen.

INLEIDING
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KUNST EN VOEDSEL

EVOLUTIES IN 
DE KEUKEN

Veel kunstenaars gebruiken voedsel als onderwerp voor hun creaties. 
In het begin van de 20e eeuw zijn de Italiaanse futuristen de eersten 
die een avant-gardistische en grensoverschrijdende kijk op voedsel 
hebben. In hun verlangen om kunst te integreren in alle aspecten van 
het dagelijks leven, gebruiken ze voedsel als een soort van poëtische 
en plastische taal. Deze definitie van voedsel als creatief materiaal zal 
een van de fundamenten van de opleiding in het culinair design worden. 
En dat al in 1999, als de Culinary Design Research Workshop bij de ESAD 
in Reims in het leven wordt geroepen. Als pioniers van de artistieke 
happening organiseren de futuristen een reeks maaltijden die zijn 
samengesteld uit excentrieke menu's die in totale tegenstelling staan 
met de eentonigheid van conventionele maaltijden. In de jaren zestig 
van de vorige eeuw richt een nieuwe generatie beeldend kunstenaars 
onder leiding van Daniel Spoerri de Eat Art-beweging op en gebruikt 
al wat eetbaar is als basis voor hun werk. Als echte gastronomische 
spektakels, ergens tussen beeldende kunst en theater in, zullen deze 
voorstellingen invloed hebben op die van de voorlopers van het food 
design zoals Marti Guixé, Marc Bretillot of Marije Vogelzang. Door hun 
sociale dimensie roepen deze voedselhappenings vragen op over de 
eetgebruiken, de smaakgewoontes en de universaliteit van smaken. 

In 1973 veranderen twee critici Henri Gault en Christian Millau radicaal 
het burgerlijke imago van de gastronomie door het concept van 
de nouvelle cuisine uit te vinden. Een keuken die aansluit bij de 
bewegingen van die tijd: de emancipatie van de vrouw, het behoud 
van de natuur of de contestatie van sociale hiërarchieën. Zij 
lukken erin om de Franse gastronomie te desacraliseren en om de 
toekomstige samenwerking tussen bepaalde chef-koks en de eerste 
voedselontwerpers, zoals Yan Pennor's of Stéphane Bureaux, mogelijk 
te maken. Ondanks de spot waarop ze soms onthaald werd heeft de 
nouvelle cuisine de weg vrijgemaakt voor alle daaropvolgende culinaire 
omwentelingen in Frankrijk en over de hele wereld. Enkele decennia 
later doet de moleculaire keuken haar gemediatiseerde intrede in de 
wereldgastronomie. Als emblematische figuur van de beweging stelt 
Ferran Adrià een emotionele keuken voor die verschillende disciplines 
combineert: gastronomie, wetenschap, design, grafiek en zelfs de leer 
van tekens. De vaak bekritiseerde, moleculaire keuken zorgt er voor 
dat de koks erin toestemmen om hun praktijk opnieuw uit te vinden, 
nieuwe instrumenten te gebruiken en hun ingrediënten aan te passen. 
De media-aandacht geeft dan weer een zekere legitimiteit aan het 
onderzoek en de experimenten op het gebied van voedselontwerp. 
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DESIGN EN 
VOEDSELVERWERKING

Aan het begin van de 20e eeuw creëert de verstedelijking en 
industrialisering van de samenleving een nieuwe manier om voedsel 
te produceren en distribueren. Deze industriële methoden leiden tot 
veranderingen in het uiterlijk van producten zoals koekjes, chocolaatjes, 
pasta's en alle voedingsmiddelen die met een "kneedbare" 
bereiding zijn gemaakt. Met het industrieel design wordt voedsel 
een commercieel product, met een afgewogen voedingswaarde en 
gestandaardiseerde kenmerken, zoals een praktische geometrische 
vorm of een specifieke kleur, in een herkenbare verpakking (bijv. 
Toblerone, Petit Lu, goudberen van Haribo, enz.). Maar de globalisering 
en de toenemende complexiteit van de voedselketen gaan de 
negatieve aspecten van de technologische en industriële ontwikkeling 
benadrukken. In ons contact met het voedsel wordt de kloof tussen het 
productie- en consumptiesysteem steeds groter. Het food design is 
daarom een positieve factor in de verzoening tussen de consument en 
de voedingsindustrie. 

In de jaren negentig begint een handvol ontwerpers na te denken en 
te experimenteren rond het voedselobject. Martí Guixé is een van de 
eerste die de term food design gebruikt. In 1997 bedenkt de Catalaanse 
ontwerper Spamt, een hybride combinatie van traditioneel Catalaans 
tomatenbrood en industriële voeding. In Frankrijk is de samenwerking 
tussen banketbakker Pierre Hermé en ontwerper Yan Pennor's om La 
cerise sur le gâteau te creëren de eerste effectieve ontmoeting tussen 
de twee disciplines. In 1999 wordt het eerste onderzoeksatelier voor 
culinair design opgericht door ontwerper Marc Bretillot, professor in 
materialen aan de Ecole Supérieur d'Art et Design de Reims. Het voedsel 
wordt er beschouwd als gelijk welk materiaal, maar dan met een ander 
functie, namelijk om gegeten te worden. Enkele jaren later, in 2005, 
legitimeert l’ Agence pour la Promotion de la Création Industrielle de 
recente discipline door het bekronen van het dessert Hommage à 
Jean Prouvé van ontwerper Stéphane Bureaux. De eerste werken van 
het food design richten zich op de vorm van het voedsel zonder de 
organoleptische (zintuiglijke) kwaliteiten ervan te vergeten. Culinair 
ontwerp is gebaseerd op een culturele benadering van voedsel, van de 
bereiding tot de consumptie en de enscenering ervan. In Nederland zijn 
Katja Gruitjers en Marije Vogelzang de eersten die hun maag bevragen. 
Deze laatste geeft de voorkeur aan de uitdrukking Eat Design, een 
concept gebaseerd op de handeling van het eten en niet langer op het 
voedselobject. Begin jaren 2000 verdicht het concept van food design 

DE ONTWIKKELING 
VAN HET FOOD DESIGN
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DE SERIËLE ETER

zich, met verschillende disciplines die elkaar ontmoeten en vermengen: 
moleculaire fysica, biologie, genetica, antropologie, voedingssociologie, 
... De doelstellingen ervan evolueren tegelijk met het groeiend 
bewustzijn van de impact van ons gedrag op het milieu. Projecten 
worden meer en meer conceptueel en de eerste beschouwingen over 
de toekomst van ons eten komen van ontwerpers als Susana Soares, 
Chloé Rutzerveld of Carolien Niebling.

Zorgen over onze gezondheid, voedselveiligheid of de herkomst van 
ons voedsel hebben geleid tot een echte verandering in onze dagelijkse 
voeding. De mens moet echter het belangrijkste doel van het food 
design blijven. Zijn gedrag, consumptiepatronen, taboes en smaken 
vormen de basis van de discipline. In een soms schrikwekkende 
benadering van de toekomst van voedsel formuleren food designers 
hun antwoorden op de vragen van de 21e eeuwse eter. Wat voor soort 
consumenten zijn wij, hoe moeten wij onze impact op de huidige 
toestand beoordelen en wat zullen wij accepteren op ons bord? 

Belaagd door de media, voelt de vleeseter zich schuldig en vraagt 
zich af wat de toekomst van zijn dieet zal zijn: vegetarische steaks, 
insectenworst of in vitro gekweekt vlees? De zoektocht naar gezonder 
voedsel dat meer in overeenstemming is met de milieuproblematiek 
brengt ons bij het profiel van de ecologisch verantwoordelijke 
consument. Maar met de tegenstelling tussen onze culinaire 
wensen en de evaluatie van onze ecologische voetafdruk, het verzet 
tegen voedselverspilling, of de recyclage van verpakkingen, lijkt de 
strijd vaak al bij voorbaat verloren. Sommige eters raken dan ook 
geradicaliseerd, zoals de veganist die weigert om producten van 
dieren of hun exploitatie te consumeren (voedsel, leer, wol, medicijnen 
of schoonheidsproducten die getest werden op dieren). Veganisme 
is meer dan een dieet, het is een levensstijl die gericht is op het 
verdedigen van de dierenrechten. In dit nieuwe voedingspatroon lijkt 
gulzigheid weer een hoofdzonde te worden. Toch zijn het plezier van het 
eten en de sociale dimensie van de maaltijd fundamentele elementen 
in onze ontwikkeling als seriële eter. Het food design kan zo een meer 
speelse visie bieden op onze relatie met het voedsel, zonder het 
primaire doel ervan te vergeten: het voeden van de maag, de ogen en 
de geest. 
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CATALOGUS

Dans une approche parfois 
anxiogène du futur alimentaire, 
le food design interroge nos 
comportements, nos désirs et nos 
doutes en tant que mangeur. Il propose 
également une vision plus ludique de 
notre relation à la nourriture mais 
sans en oublier son objectif premier : 
nourrir l’estomac, les yeux et l’esprit. 
Des origines de la discipline aux 
questionnements actuels en termes 
d’anthropologie, de jurisprudence et 
de design.  

 

In a sometimes anxiety-
provoking approach to the future 
of food, Food Design questions our 
behaviour, desires and doubts as 
eaters. It also proposes a more 
entertaining vision of our relationship 
to food, whilst not forgetting its 
primary objective: nourishing our 
stomachs, eyes and minds. From the 
origins of the discipline to current 
issues in terms of anthropology, 
jurisprudence and design.

 — Hoofdtekst : Benjamin Stoz 
 — Vertalingen: Right-Ink, Laura Austrums
 — Grafisch ontwerp: Laetitia Centritto
 — Directie: Marie Pok
 — Frans / Engels 
 — 272 pagina's 
 — 97 illustraties
 — 24 x 17 cm - Harde hoes
 — ISBN: 978-90-5856-650-8

Hoewel rondleidingen tijdelijk niet zijn toegestaan, verduidelijken talrijke 
teksten de tentoongestelde werken en hun actuele context. Er is ook 
een catalogus uitgegeven door het CID en de Stichting Kunstboek. 
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NIEUW: een gratis podcast begeleidt u door de tentoonstelling dankzij 
een interview van Marie Pok, directeur van het CID, met curator 
Benjamin Stoz.  

PODCAST
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Benjamin Stoz studeerde in 2003 af als interieurdesigner aan de 
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Brussel. Zijn interesse 
voor het voorwerp en hoe het wordt geplaatst in de ruimte dateert van 
het allereerste begin van zijn carrière. Een paar jaar later wordt zijn 
scriptie: commercieel design als verkoopsargument uitgegeven door 
uitgeverij Edipro. Hij oriënteert zijn werk snel naar commercieel design 
en de scenografie van tentoonstellingen.

In 2006 reist hij met de Europese beurs EURODYSEE naar Valencia 
en Madrid, waar hij gedurende zes jaar als interieurdesigner werkt 
voor een architectenbureau, gespecialiseerd in retail design. Deze 
Spaanse werkervaring ontwikkelt bij hem een andere visie op 
interieurarchitectuur. Sensibiliteit, een beheerste technische aanpak, 
dynamisme en flexibiliteit  worden zijn voornaamste kwaliteiten.

In 2012 keert hij terug naar België, waar hij zijn eigen bureau voor 
binnenhuisarchitectuur opstart, gespecialiseerd in commerciële 
scenografie en inrichting. Sindsdien neemt hij regelmatig deel aan 
activiteiten binnen het onderwijs. Hij treedt onder meer op als jurylid voor 
de ‘Ecole de Design de Nantes’, de Koninklijke Academies voor Schone 
Kunsten van Brussel en Aarlen,’L’École supérieure Art2 de Mons’, …

Zijn passie voor de geschiedenis van design en architectuur brengt 
hem ertoe steeds vaker op te treden als curator. Deze verwante en 
complementaire activiteiten bieden hem de gelegenheid om zijn 
beroep vanuit een nieuwe hoek te beschouwen en zijn creatieve 
nieuwsgierigheid te bevredigen.

His research focuses on the insertion of design in the various current 
human activities and on the societal aspect of the design professions. 
He is also interested in the development of the history of interior 
architecture, the concept of interiority and the understanding of interior 
architecture as a place of representation.

BIOGRAFIE VAN 
BENJAMIN STOZ, 
CURATOR VAN DE 
TENTOONSTELLING



Als curator

Publicaties

2020 
 — SERIAL EATER - food design stories, CID - centrum voor innovatie en 

design in Grand-Hornu

2019 
 — SPACES - Evolutie van het interieur, ADAM Brussels Design Museum, 

Brussel  

2017 
 — From Belgium with light. De Belgen hebben (bijna) het licht 

uitgevonden …, CID Grand-Hornu, Bergen.
 — Curiosity, 23ste Waals salon van Kunstberoepen. Abdijpaleis van 

Saint-Hubert, in samenwerking met de ’Entente interprovinciale des 
Métiers d'art de Wallonie’. 

 — Archi-Hub, Architectuur en urbanisme in Saint-Hubert. Exterieur 
tentoonstellingsparcours over architectuur en urbanisme in Saint-
Hubert. In samenwerking met ‘Maison de l’Urbanisme Famenne 
Ardenne (MUFA)’.  

2016 
 — Het kleine laboratorium van de ambacht, SDAC Province de 

Luxembourg, Saint-Hubert.
 — Concours Bois HLL, organisatie van een architectuurwedstrijd 

in samenwerking met DGO4 en ‘Ressources Naturelles et 
Développement’. 

2014 
 — Is de provincie Luxemburg design?, Abdijpaleis van Saint-Hubert. 

Denkpiste over design op het platteland en hedendaagse creatie in 
Belgisch Luxemburg. 

 — From Belgium with light en 2017 uitgegeven door de CID op de 
Grand-Hornu

 — Aménagement commerciaux : se différencier pour réussir in 2016, 
Uitgeverij Edipro, Luik.
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Benjamin Stoz

© foto dbcreation 



 — Arvid & Marie
 — atelier lachaert dhanis
 — Aldo Bakker
 — Emilie Baltz
 — Raphaëlle Beaurin
 — Marc Bretillot
 — Bompas & Parr
 — Germain Bourré
 — Agathe Bouvachon
 — Stéphane Bureaux
 — Burton Nitta – Michael Burton & Michiko Nitta
 — David Edwards
 — Goldsmith Company
 — Martí Guixé
 — honey & bunny - Stonja Stummerer & Martin Hablesreiter
 — Delphine Huguet
 — Roza Janusz
 — Jinhyun Jeon
 — Rae Kuo
 — Adelaide Lala Tam
 — Julian Lechner
 — Raphaël Lutz
 — Erika Marthins
 — Hugo Meert
 — Antoni Miralda
 — Mathilde Nakken
 — Next Nature Network
 — Carolien Niebling
 — Open Meals
 — Alkesh Parmar
 — Julie Rothhahn
 — Chloé Rutzerveld
 — Francesca Sarti
 — Johanna Schmeer
 — Julia Schwarz
 — Dorothée Selz
 — Laila Snevele
 — Susana Soares
 — Marije Vogelzang
 — Andi Wagner & Ina Turinski
 — Magali Wehrung

 

DESIGNERS
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Chloé Rutzerveld, 
Edible Growth, 2014 

© foto Chloé Rutzerveld  
Food Designer

3D-printing van organismen in een 
herbruikbare broeikas.
Na het printen van het eetbare product 
plaatst de eter de broeikas in de zon 
en dankzij de fotosynthese zullen de 
planten en schimmels die het bevat tot 
volle groei komen.

Next Nature Network, 
Bistro in Vitro – Meat Oyster, 2015 

© foto Next Nature Network et 
Submarine Channel

Project voor een fictief restaurant 
dat een reeks gerechten en recepten 
aanbiedt die gemaakt zijn met vlees dat 
in het laboratorium is gekweekt. 

Alkesh Parmar, 
A peel, 2011 

© photo Alkesh Parmar

Creatie van een nieuw duurzaam en 
biologisch afbreekbaar materiaal dat 
afkomstig is van voedselafval van 
citrusvruchten.
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Martí Guixé, 
I-cakes, 
La Sala Vinçon, Barcelona 2001 

© Inga Knölke

Decoratie wordt informatie. Het 
aandeel van de ingrediënten wordt 
gesymboliseerd door de gekleurde delen 
van het glazuur.

Stéphane Bureaux, 
TCC1, 2010 

© S.Bureaux

Speculatief project op in-vitro vlees dat 
bestaat uit het kweken van een gehaktbal 
op een stokje met behulp van een 
bioreactor.
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Arvid&Marie
S.A.M - The Symbiotic 
Autonomus Machine, 2017 

© Arvid&Marie

Hybride machine die zowel 
technologisch als organisch is en 
die het resultaat is van onderzoek 
naar de automatisering van de 
voedselproductie. Als economische 
entiteit beheert het alle stadia van de 
productie en distributie van Kombucha.

Jinhyun Jeon
Sensory Dessert Spoon – CV Coral, 
2012-20 

© 2019 Stimuli

Zintuiglijke lepels die aantonen dat 
de textuur en de vorm van het bestek 
onze perceptie van de smaak kunnen 
veranderen. We associëren zoetheid met 
ronde vormen en bitterheid met hoekige 
vormen.



Marc Bretillot, 
Crus de Cacao, 2003

© Marc Bretillot

Dit project is een multidisciplinaire 
ervaring en een werk over volumes 
en vormen dat de uitdrukking van 
vijf cacaowijnen in verband met vijf 
brouwsels in de verf zet.

Carolien Niebeling, 
The Sausage of the future

© Younès Klouche 

Het project analyseert het ontwerp 
en de smaak van de worst van de 
toekomst, waarbij kritisch wordt 
gekeken naar de verschillende 
manieren waarop vlees over de hele 
wereld wordt geconsumeerd.
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PARTNERS

De vzw CID - centrum voor innovatie en design in Grand-Hornu is gesubsidieerd door  
de Provincie Henegouwen.
Met de steun van Federatie Wallonië-Brussel - sectie beeldende kunsten.
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CID - CENTRUM VOOR INNOVATIE EN 
DESIGN in Grand-Hornu  
Site du Grand-Hornu 
Rue Sainte-Louise 82 
B-7301 Hornu

T: +32 (0)65 65 21 21
F: +32 (0)65 61 38 97
info.cid@grand-hornu.be

www.cid-grand-hornu.be  
www.facebook.com/cidgrandhornu
________ 

VOORZITTER 
Fabienne Capot

DIRECTRICE  
Marie Pok 
________ 

COMMUNICATIEDIENST
Massimo Di Emidio 
+32 (0)65 61 39 11 
massimo.di_emidio@hainaut.be

PERSCONTACT
Sophie Carrée PR
foto : sophiecarree.be/press
+32 2 346 05 00 
press@sophiecarree.be
www.sophiecarree.com

OPENINGSUREN 
Dagelijks van 10 tot 18 uur, behalve op 
maandag.
De site van Grand-Hornu is gesloten op 
24, 25, 31 december en 01 januari.  

De administratieve dienst is op  
werkdagen bereikbaar van
8u00 tot 16u30. 
________

TOEGANGSPRIJS
 — Combiticket Site du Grand-Hornu / 

CID / MAC’s: 10 €
 — Reductietarief: 2 of 6 €
 — Groepstarief (minimum 15 pers.): 6 €
 — Schoolgroepen: 2 €
 — Gratis voor kinderen onder 6 jaar
 — Gratis toegang de eerste zondag van 

de maand
 — Gratis rondleiding van dinsdag tot 

vrijdag om 15.30, zaterdag om 11.00 
en 15.30, zondag om 15.00 en 16.30

 — Audio-gids om de historische site te 
ontdekken (FR / NL / DUITS / ENG / IT 
/ SP): 3 € 

RESERVATIES
Advance reservation required for guided 
tours (by appointment) of exhibitions and/
or historic site (FR / DUTCH / GERMAN / 
ENGL). 
+32 (0)65 61 39 02 
reservations@grand-hornu.be 
________

RESTAURATIE
Rizom is het zesde project van Chef  
Sang Hoon Degeimbre.
Dit restaurant, gelegen in het hart 
van de Grand-Hornu, biedt een 
keuken die verschillende culturen laat 
samensmelten. Daarnaast biedt Rizom 
ook een nieuwe fastfoodservice in de 
cafetaria, die onlangs werd omgebouwd 
door designer Benoît Deneufbourg. 

info@rizom-restaurant.be
www.rizom-restaurant.be
+32 (0)65 61 38 76
________

De vzw CID - centrum voor innovatie en 
design in Grand-Hornu is gesubsidieerd 
door de Provincie Henegouwen.
Met de steun van Federatie Wallonië-
Brussel - sectie beeldende kunsten.
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