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JÄSENKIRJE
Uudet nettisivut
Yhdistyksellä on uudet nettisivut.Käykäähän tutustumassa:
www.muodonmuutoksia.fi
Palautteita vastaanotetaan:
nummiouti@gmail.com

Joulunäyttely
Järjestämme osana Kohtaamohanketta joulumyyntinäyttelyn
Mikkolan Pytingin yläkertaan
(Museotie 1, Luopioinen). Esillä
ja myynnissä on yhdistyksen
omien taiteilijoiden teoksia.
Tarkoituksena on kokeilla
kyseisen tilan käytettävyyttä,
josko sitä voisi hyödyntää
jatkossa myös kesänäyttelyissämme. Myyntinäyttely
avautuu lauantaina 28.11. klo
10. Samana päivänä on myös
Luopioisten joulunavaus erilaista ohjelmaa on siis
tarjolla torilla ja Mikkolassa.
Näyttely jatkuu vuoden
loppuun. Avoinna: to, pe ja la
klo 10–14.

Kohtaamo
Kohtaamo on Mumun 1.9.2020 alkanut, 6 kuukautta
kestävä hanke. Hanketta rahoittaa Leader Pirkan Helmi
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hankkeen aikana testaamme mm. residenssi- ja
kurssitoimintaa sekä kehitämme olemassaolevia toiminnan puitteita ja toimintatiloja. Kohtaamon osa-aikaiset
hanketyöntekijät ovat Tiina Poutanen ja Outi Nummi.
Yksi Kohtaamon päätavoitteista on selvittää residenssitoiminnan mahdollisuuksia Luopioisissa. Tätä tavoitetta
silmällä pitäen Mumu on vuokrannut Pälkäneen kunnalta
kuudeksi viikoksi asunnon ja työskentelytilan koeresidenssikäyttöön osoitteesta Museotie 3.

Luentosarja

Kohtaamolaiset työn touhussa, piirrokset Tiina Poutanen.

Tulossa kerrostuma-aiheinen
luentosarja keväällä 2021
myöhemmin (netti- ja FBsivuilla) ilmoitettavana
ajankohtana. Luentojen
aiheina arkeologiaa, historiaa
ja genetiikkaa.

Kunakin viikkona tiloissa asuu ja työskentelee yksi
taiteilija/tieteilijä. Hän saa tilat käyttöönsä maksutta
ja tuottaa paikallisille jonkin kokemuksen (näyttelyn,
performanssin, työpajan, luennon, avoimet ovet
työtilassa yms.). Residenssissä asujilta tullaan myös
keräämään palautetta toiminnan jatkokehittämistä
varten.
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Vieraslaji-hanke
Edellisessä jäsenkirjeessä
kerroimme, että yhdistys on
mukana vastaamassa
taiteellisesta osuudesta
Koneen säätiön rahoittamassa
Helsingin yliopiston Vieraslajihankkeessa. Mumun osuus
sisältää taidenäyttelyn
koordinoinnin ja kokoamisen
Nuuksioon ja Luopioisiin sekä
luentosarjan järjestämisen.
Alunperin näiden toimintojen
piti ajoittua vuoteen 2021,
mutta koronatilanteen vuoksi
niiden toteutus siirtyy vuoteen
2022. Lisätietoja:
helimakinen@hotmail.com ja
tiina.poutanen@horus.fi
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Ensimmäisiksi
residenssikokelaiksi kutsuimme yhdistyksen jäsentaiteilijoita.
Merja Tanhua
taiteili paikkakunnalla 4.-9.
10. ja Helinä
Museotie 3. Taustalla luhtiaitat.
Hukkataival
9.-16.10.
Marraskuun viimeisellä viikolla tilat ottaa haltuunsa
Hans Viebrock. Joulukuussa residenssiä kokeilee
ensimmäinen ”ulkkari”: helsinkiläinen Vili Nissinen.
Kohtaamo järjesti Omakuva -työpajan Aitoon koulutuskeskuksessa. Kurssi kesti kaksi tuntia kolmena peräkkäisenä keskiviikkoiltana: 23.9., 30.9. ja 7.10. Kurssille
osallistui 5 koulun opiskelijaa, jotka maalasivat itsestään omakuvat ja otattivat itsestään valokuvat. Ohjaajina toimivat Tiina Poutanen (maalaus) ja Juha Tyyskä
(valokuvaus). Valmiit teokset tullaan esittelemään
Aitoon koulutuskeskuksen 100-vuotisjuhlan yhteyteen
koottavassa näyttelyssä ensi vuoden puolella.

Aikamatka
lukutaitoon
Aikamatka lukutaitoon -näyttelystä on valmistumassa verkkoversio, jonka on koonnut ja
tait-tanut Tiina Poutanen.
Näyttelyssä esillä olleiden
tekstien, tarinoiden ja taideteosten lisäksi nettiversiossa
on Juha Tyyskän ottamia
valokuvia.
TÄHÄN EPUB?????

Aikamatkan fyysinen versio oli
kesän 2020 esillä Pälkäneen
Tervapirtissä, Aapiskukon
naapurissa. Se pystytettäneen
samoille sijoille myös ensi
kesäksi.

Pimmeemmän kaupan illassa 23.10. kohtaamolaiset
pitivät Mikkolan Navetalla Pienen Painatuspajan, jossa
kävijät pääsivät painamaan valmiiksi kaiverrettujen
linolaattojen avulla itselleen kirjanmerkkejä. Hankkeen
puitteissa on suunnitteilla myös historia- ja kerrostumateemainen kouluaispaja Kirkonkylän koulun 3-4 -luokkalaisille sekä kolmipäiväinen maalauskurssi koeryhmälle.
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Kesän 2020 Rihmastot näyttelyn teoksia ylhäältä vasemmalta: Anu Nirkko Mandala,
Merja Tanhua yksityiskohta teoksesta Polku polulta, Helinä Hukkataival yksityiskohta
teoksesta Pielikki, Hans Viebrock teossarjaa Joka vuosi, Tiina Poutanen yksityiskohta
tilateoksesta Lato-jama, Juha Tyyskä Nimetön, Heli Mäkinen Rihmastoja, ONnelliset
ihmiset (Tiina Poutanen ja Petri Pykäläinen) yksityiskohta tilateoksesta Lato-jama,
Elina Salonen”Vahvat juuret”, Tiina Jaakkola yksityiskohta teossarjasta Kimonopukuiset koirat luonnon ykseydessä, Anja Tyrväinen yksityiskohta teoksesta Rihmat,
Raija Jokinen Vuoroviljely.
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