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Peter Menzels fotografier kan for første gang i Danmark ses på en udstilling 
i Rundetaarn, der er en indbydende billedrejse i forskellige kulturers spise
vaner og deres globale klima og bæredygtighedsudfordringer. 
 Fotoudstillingen ’Hungry Planet  mellem køkken og klode’ viser Peter 
Menzels portrætter af familier fra hele verden sammen med den mad, de 
typisk spiser på en uge. Disse farverige billeder giver et indblik i verdens 
spisekulturer, og udstillingen stiller spørgsmålene: Hvordan påvirker vores 
daglige madvaner den globale klima og bæredygtighedssituation? Hvor
for har en dansk ørredfilet været i Vietnam for at blive pakket ind, før den 
ender på en dansk madpakke? Hvordan finder vi måder at tilvejebringe 
vores daglige brød på, som er sunde både for os selv og for planeten?
 I forbindelse med udstillingen vil der være skoletjeneste, tilbud om rund
visning og foredrag  de nærmere detaljer vil fra januar fremgå på udstil
lingens hjemmeside www.hungryplanet.dk.

Et globalt problem
Landbruget er en af de helt store kilder til udledning af drivhusgasser. En 
rapport fra FAO vurderede i 2006, at alene den animalske produktion står 
for 18% af de samlede globale udledninger. En artikel i WorldWatch Ma-
gazine i 2009 når frem til, at den animalske produktion står for op imod 
halvdelen af de øjeblikkelige globale udledninger af drivhusgasser.
 Siden 1945 er vi rundt regnet blevet 3 gange flere mennesker og mere 
end 6 gange flere husdyr. Det er med til at øge presset på den globale 
økologiske balance, og vi danskere bruger i dag ressourcer, som havde vi 
fire kloder til rådighed.
 ”I 2050 vil vi være 9 mia. mennesker i verden, så der er mange gode 
grunde til at fokusere på, hvordan vi mætter en ’sulten planet’. Vores dag lige 
spise- og indkøbsvaner griber direkte ind i den globale klima- og bære-
dygtighedssituation, og hver kan vi alle være med til at gøre en forskel.” 

- Jens Hvass, centerleder ved Miljøpunkt Indre By-Christianshavn.

Det danske måltid
Til udstillingen er der udarbejdet en række danske portrætter af familier 
med deres ugentlige madforbrug. Familierne har samtidig registreret, hvor 
meget husholdningsaffald, der går gennem køkkenet på en uge. Alle udstil
lingsgæster vil blive inviteret til at lave samme undersøgelse af, hvad man 
spiser og smider ud på en uge. 

Vi ses i Rundetaarn til en opdagelsesrejse mellem køkken og klode.

Yderligere information fås via www.hungryplanet.dk og Janus Juell-Sundbye, 
Miljøpunkt Indre By-Christianshavn, 33 93 21 21 / janus.juell@a21.dk 

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

Menzel-portræt  fra Australien

Hungry Planet - 
mellem køkken og klode

En udstilling i Rundetaarn 22.01.-27.03.2011

Menneskets sundhed

Kulturlandskabets sundhed

Menzel-portræt  fra Buthan

Menzel-portræt fra Tyrkiet

Indre By Lokaludvalg
KLS

GRAFISK HUS 


