
Aanzetten tot vragen stellen, nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht stimuleren, voldoen aan nood aan infor-
matie, dat is wat de werken in de leeshoek te bieden hebben.

Jaar van creatie:  
2017
Ontwerp/realisatie: 
Forum départemental des Sciences, in samenwerk-
ing met Universcience, Cité nature, le PLUS, naar
een origineel idee van de Master Expographie
Muséographie van de Université d’Artois
Oppervlakte:
200 m² vrije hoogte 250 cm
Drietalige tentoonstelling:
Frans, Nederlands en Engels

Samenstelling: 
9 interactieve systemen + 1 voorwerpmodule, 
10 themateksten 
7 audiovisuele modules en multimedia.
Voorzien:
verlichting 
Vervoer:
oplegger
Verzekeringswaarde: 
186 600 c 

L E E S H O E K

T E C H N I S C H E  F I C H E

Hebt u interesse voor deze tentoonstelling? 
Wenst u ze in uw lokalen onder te brengen?

Contacteer dan het Forum départemental des sciences.

1 place de l’Hôtel de Ville, 59650 Villeneuve d’Ascq

Catherine Ulicska Y +33 (0)3 59 73 95 75 - www.forumdepartementaldessciences.fr
catherine.ulicska@lenord.fr
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Rondreizende tentoonstel l ing
Voor elk  publ iek vanaf  8  jaar

patate!



Wording: oogst en verwerking

Aardappelen zijn echte schatten, maar ze zijn
ook kwetsbaar. Dit gedeelte is gewijd aan
een cruciale fase: de knollen worden gerooid
en dat is geen sinecure. De knollen, zonder
stengels en bladeren, zijn rijk aan zetmeel,
een belangrijke grondstof voor de voed-
ingsmiddelenindustrie. 

• Rooien 
Video over de evolutie van de rooitechnieken
tussen 1927 en 2015.

• Ausculteer mij
Met een stethoscoop detecteert u schade
(littekens, ontvelling, ...) aan “Poupette”, een
zeer kwetsbare variëteit.

• Wetenswaardigheden
Via deze module leert de bezoeker aller-
hande producten kennen waarin aardap-
pelzetmeel verwerkt is: autochroomplaat,
behanglijm, wodka, plastic zak, ...

• Niet het minste rimpeltje
Kruip dankzij een interactief aanraakscherm
in de huid van een landbouwer en zoek uit
wat de ideale opslagomstandigheden zijn
om de aardappelen goed te kunnen 
bewaren.

• Aardappelen op tournee
Verneem op basis van uw consumptiege-
woonten welke lange weg de aardappel
aflegt vooraleer hij in uw bord belandt.

• Een lange weg
Door middel van een onderdompeling in
klank en beeld volgt u de verwerking van de
aardappel tot diepvriesfriet.

• In dezelfde lijn
Ga terug in de tijd door aan de zwengel te
draaien en “smul” opnieuw van Mousline©-
puree – symbool van de huishoudrevolutie.

Smullen: consumptie van de knol

Wat zou een tentoonstelling over de aar-
dappel zijn zonder een blik in ons bord? Dit
voedingsmiddel wordt in tal van culinaire
vormen geserveerd en het smaakt niet
alleen goed, bovendien is ook zijn voed-
ingsrijkdom noemenswaardig.

• Niet onmiddellijk een succesverhaal
Nu is de aardappel een van de courantste
voedingsmiddelen op ons bord, en toch ...
Deze video schetst de geschiedenis van de
ontdekking van de aardappel tot de inburg-
ering ervan in Europa. Een hindernissenpar-
cours. 

• Knotsgek recept 
Een taalspel met knotsgekke recepten op
basis van aardappelen bewijst hoezeer we in
Europa aan dit voedingsmiddel verknocht zijn.

• Hier en elders
Deze module toont op welke uiteenlopende
manieren de aardappel wereldwijd wordt
verorberd. 

• Goddelijke papa
Een theatrale maquette stelt het Peruaanse
dorp Tarcuyo voor. Hierop worden bewe-
gende taferelen geprojecteerd: rituelen van
de dorpsbewoners, voor wie de aardappel
een levend wezen is dat ze enerzijds behan-
delen als een kind dat beschermd moet
worden, anderzijds als een moeder of god-
heid die het grootste respect verdient.

Een twintigtal modules is verdeeld over drie
ruimtes, één voor elk van de drie grote fasen
uit de levenscyclus van de aardappel:
ontstaan, wording en smullen.

Ontstaan: de plant en de cultuur 

Hoe ontstaat de plant? Hoe ziet zijn ontwik-
kelingscyclus eruit? Wat zijn de voorwaarden
voor een geslaagd groeiproces? Is de zoete
aardappel van dezelfde familie? Hoe worden
aardappelen gekweekt? Al deze vragen
komen in deze ruimte aan bod en worden er
op verschillende manieren beantwoord. 

• Ontwikkelingscyclus
Een interactieve module, die met een zwen-
gel wordt bediend, illustreert de vegetatiecy-
clus van de pootaardappel en de
verschillende fasen van zijn ontwikkeling. 

• Portretten
Een documentaire met vijf portretten van
landbouwers en landbouwsters die volgens
verschillende kweekmethoden werken. 

• Ecosysteem
Aan de hand van gekleurde lenzen kunnen de
bezoekers op een gigantische tekening 
nagaan welke organismen de ontwikkeling
van de plant in gevaar brengen of ze juist
bevorderen.

• De aardappel vanuit de lucht
Video met de verschillende evolutiestadia
van een aardappelveld.

• Wie ben ik? 
Deze activiteit is geïnspireerd door het gelijk-
namige deductiespel. Ontdek als eerste
welke mysterieuze aardappelvariëteit achter
de kaart van uw tegenstander verborgen zit. 

• Onderaardse gang van de aardworm 
Kruip als een aardworm door de tunnel die
een onderaardse gang voorstelt.

BESCHRIJVING VAN DE TENTOONSTELLING

Zo los in de groentemand of op de keukentafel lijkt de aardappel
doorgaans weinig te inspireren voor een gesprek ... En toch heeft hij
ons dingen te vertellen. Hij lijkt zo alledaags, deze knol, die ook wel
“patat” wordt genoemd en zo vaak op ons bord ligt, in verschillende
vormen – puree, gebakken, als friet. En toch zit hij boordevol
geheimen. Wist u dat de aardappel het eerste niet-graangewas was
dat op onze planeet als voedingsmiddel werd geteeld?

Van toen hij ontdekt werd tot hij op onze borden kwam, van zijn Zuid-
Amerikaanse origine tot het belang van zijn industriële productie: in
deze tentoonstelling komt de aardappel uit de grond om u al zijn
geheimen prijs te geven.

VOORSTELLING

DOELSTELLINGEN
De tentoonstelling “Patate” moet het grote publiek
wegwijs maken in dit essentiële onderdeel van het
wereldvoedselsysteem. Dankzij een originele en
dichterlijke enscenering met verschillende media –
doe-dingen, audiovisueel materiaal, multimedia –
kunnen jong en oud er deze ster uit onze keukens
beter leren kennen.


