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JÄSENKIRJE
Tyyssijaretki
Järjestämme 7.3. retken
Helsinkiin Valokuvataiteen
museoon tarkoituksena
tutustua Vivian Mayerin
näyttelyyn. Tervetuloa kaikki
mumulaiset läheltä ja kaukaa.
Kokoontuminen Valokuvataiteen museon aulassa klo 11.00.
Iloisiin näkemisiin!

Vuosikokous 21.3.

Kotipihan kulttuurifestivaali
- Annikin Runofestivaalin tarina
Dokumenttielokuva ”Kotipihan kulttuurifestivaali”
Mikkolan Navetan luentosalissa 21.3. klo 14.00.
Elokuva on ylistyslaulu runouden monimuotoisuudelle,
talkoohengelle ja kulttuurin yhdistävälle voimalle.
Dokumentti näyttää kuinka Annikin puutalokorttelin
asukkaiden omalle kotipihalleen järjestämästä
tapahtumasta kasvaa puolessatoista vuosikymmenessä
arvostettu kansainvälinen kulttuurifestivaali.

Tervetuloa vuosikokoukseen
21.3. klo 13.00 Mikkolan Navetalle. Varsinainen kokouskutsu
esityslistoineen lähetetään
jäsenille sähköpostitse.
Kokouksen jälkeen Aimo
Hyvärisen dokumenttielokuva
Kotipihan kulttuurifestivaali.
Lisätietoa viereisellä palstalla.

Kesäleiri 2020
Kesän 2021 ”Kerrostumia”
-näyttelyä pohjustava leiri
järjestetään 4.-5.7.2020
Pälkäneellä, Aitoon koulutuskeskuksessa. Varsinainen kutsu
lähetetään jäsenille ja
taiteilijaseuroille maalishuhtikuussa. Ilmoittautuminen
toukokuun loppuun mennessä.

Tulossa taidepaja
Kaikille avoin kuva- ja
sanataidepaja Laipanmaassa
Rajalankämpällä 22.8.2020.
Lisätietoja seuraavassa
jäsenkirjeessä.

Aimo Hyvärisen ohjaama dokumentti antaa äänen
Annikin Runofestivaalin talkoolaisille ja isolle joukolle
tapahtuman valovoimaisia esiintyjiä. Pihalavalla
nähdään John Cooper Clarke, Mutabaruka, Yumi Fuzuki,
Kirsi Kunnas, Paperi T, Aulikki Oksanen, Verneri Pohjola,
Pentti Saaritsa, Arja Tiainen, Emma Kantanen, Rosa
Liksom, Hannu Salama, Susinukke Kosola & monia
muita.
http://www.poetryscominghome.com/fi
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Mumu mukana
hankkeessa
Mumu on mukana Koneen
Säätiön rahoittamassa
”Vieraspedot luonnossamme:
vuorovaikutukset luontaisten
lajien ja ihmisen kanssa
-tutkimuksessa”. Tutkimushankkeen maasto-osuus alkaa
huhti-toukokuussa 2020. Mumu
toteuttaa tutkimusaineistosta
näyttelyn, jonka tarkoitus on
mm. osoittaa hankkeen sisäisiä
ristiriitoja ja näkökulmien
moninaisuutta taiteen keinoin.
Näyttely on esillä Haltian
luontokeskuksen galleriatilassa
touko-kesäkuussa 2021, minkä
jälkeen se siirtyy Luopioisiin.
Hankkeeseen liittyy myös
Mikkolan Navetalla järjestettävä luentosarja.
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Elämän verkostot 2020 - 2022
Yhdistyksen seuraavassa tapahtumakokonaisuudessa
tutkitaan elämän aineellisia, aineettomia ja ajallisia
verkostoja ja kerrostumia tieteen ja taiteen kautta.

Trilogian ensimmäinen näyttely ”Rihmastoja” kootaan
jyvämakasiiniin, aittoihin ja Pytinkiin kesällä 2020.
Avajaiset ovat 30.6., näyttely on avoinna 29.8. asti.

Vielä ehtii
Juha Tyyskä

Aikamatka lukutaitoon
-näyttely esillä toukokuun
loppuun asti
Näyttely kertoo Suomen lukuja kirjoitustaidon historiasta ja
nykypäivästä tarinoin, kuvin ja
tietoiskuin. Myös taide on
näyttelyssä vahvasti läsnä.
Teoksia on Tiina Poutaselta ja
Emmi Niemiseltä ja Karoliina
Kantelinen on tehnyt näyttelyyn
itkuvirren lukutaidosta.
Näyttelyn tekstit Outi Nummi.
Näyttely liittyy Pälkäneen
lukutaitovuoden 2019
ohjelmistoon ja se on tuotettu
yhteistyössä Pälkäneen
kulttuuripalveluiden kanssa,
OKM:n tuella. Näyttely on esillä
Mikkolan Navetalla ti-la klo
10-14 toukokuun loppuun asti.

Kesän 2020 ”Rihmastoja” -näyttelyyn osallistuvien
taiteilijoiden tapaaminen on Mikkolan Navetalla
lauantaina 4.4. klo 11.00-16.00. Lisätietoa:
nummiouti@gmail.com, 0456042999
Kesän 2021 näyttely ”Kerrostumia” peilaa
nykyisyyttä mm. arkeologisiin, historiallisiin ja
maantieteellisiin kerrostumiin. Trilogian
päätöskesänä 2022 ovat vuorossa kielen, mielen ja
aatteiden verkostot otsikolla ”Ketjuja”.
Trilogia tulee sisältämään teemoja valottavia
luentoja sekä näyttelyitä pohjustavia tiede-taide
-leirejä, joissa taidenäyttelyiden sisältöjä
suunnitellaan yhdessä taiteilijoiden,
tieteentekijöiden ja yhdistyksen jäsenten kanssa.
Leireille ovat kaikki yhdistyksen jäsenet
tervetulleita.
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