
 

Language Eating  
WAM ja taiteilija Jan-Erik Andersson järjestävät 19.–20.9. Language Eating -tapahtuman, joka 
tarkastelee taiteen ja huumorin keinoin ruuan, kielen ja kulttuurin vaikutusta identiteetin muodos-
tumiseen. Tapahtumaviikonloppu huipentuu Turun päivänä 20.9. toteutettavaan Language Eating 
-performanssiin, jossa eri kielet ja kulttuurit kohtaavat.  
 
Tapahtuman ideana on nostaa valtionrajojen ja kansallisuuksien sijaan fokukseen kieli ja ruokakulttuuri 
identiteetin muodostajina ja yhdistävinä elementteinä. Tapahtuma pyrkii osoittamaan eri kielten ja ruoka-
kulttuurien tärkeyden huomispäivän yhteiskunnan rakentamisessa. Jan-Erik Anderssonin ideoiman ta-
pahtumaviikonlopun aikana ohjelmassa on mm. kaikille avoimia luentoja ja performansseja. Turussa 
puhutaan hieman yli sataa eri kieltä ja kunnianhimoinen tavoitteemme on tavoittaa edustaja mahdolli-
simman monesta näistä kieliryhmistä mukaan Turun päivän yhteiseen performanssiimme.  

Lauantaina 19.9. WAMissa klo 12.00–16.00  

 Kielikylpy: Performanssiryhmä Edible Finns (Jan-Erik Andersson, Kari Juutilainen, Pertti Toikkanen) esittä-
vät interaktiivisen ruokailutapahtuman. 

 ”Business Lunch”. Keskustelu ruokarituaaleista. 
 Filosofian tohtori Ruth Illman: ”Hyvä ruoka, parempi sielu. Ruoka nykypäivän uskontona”. 
 Taiteilija ja kuvataiteen tohtori Jyrki Siukonen: ”Alkukieltä etsimässä, uutta kieltä keksimässä. Barokin 

universaalikielihankkeiden päättyminen”. 
 Filosofian tohtori Päivi Mehtonen: ” Abstrakti kirjallisuus - Kandinsky - dada. Abstrakti kieli ja kirjallisuus 

1900-luvun alun modernismissa”. 
 Äänitaiteilija Dirk Huelstrunk (Frankfurt) esittää Kurt Schwittersin (1887–1948) klassikkoteoksen Ursonate 

(1922–32) yhdessä Turun Taideakatemian opiskelijoiden kanssa. 

Lauantaina 19.9. klo 18.00 Abendbrot -teemailta Saksankerhon tiloissa (Kaskenkatu 1) 

 Ohjelmassa lyhyt luento Abendbrot-perinteestä sekä iltapalan valmistusta. 

Sunnuntaina 20.9. WAMissa klo 12.00–16.00  

 Taiteilija Jan-Erik Anderssonin järjestämä Language Eating -performanssi yhdessä eri kieliryhmien edusta-
jien kanssa. Mukana myös äänitaiteilija Dirk Huelstrunk. 

 Näyttelyassistentti Cecilia Gustafsson kertoo yhteisöperformanssi Language Eatingin tuottamisesta. 
 Apple Concert: taiteilija Jan-Erik Andersson ja äänitaiteilija Shawn Decker (Chicago) esittävät interaktiivi-

sen performanssin. 
 Msc. Stefania Federico: "MangiAMO...an emotional travel into the food” 
 Jan-Erik Anderssonin videodokumentti "Rico ja ruoka", joka kertoo ravintoloitsija Ulderico de Santisista, 

ravintola Trattoria Romanan sielu.  

Luennot englanniksi, suomeksi ja/tai ruotsiksi. 
Tapahtumaan on vapaa sisäänpääsy! 
 
Museon kahvila on tapahtuman aikana avoinna ja tarjoilee lauantaina Kurt Schwittersin kunniaksi saksalais-
henkistä ruokaa!  
 
Lisätietoja tapahtumasta: 
näyttelyamanuenssi Susanna Hujala (susanna.hujala@turku.fi, 050 3434626) 
kuvataiteilija Jan-Erik Andersson (jan-erik.andersson@anderssonart.com, 040 5013960) 
näyttelyassistentti Cecilia Gustafsson (cecilia.gustafsson@turku.fi, 040 7079880) 
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