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Elämän verkostot
2020-2022
Yhdistyksen seuraavassa
tapahtumakokonaisuudessa
tutkitaan elämän aineellisia,
aineettomia ja ajallisia
verkostoja ja kerrostumia
tieteen ja taiteen kautta.
Trilogia tulee sisältämään
kolme luentosarjaa. Vuonna
2020 kutsumme luennoitsijoiksi mm. biologian,
ekologian ja tähtitieteen
asiantuntijoita. Vuoden 2021
luennoilla peilaamme
nykyisyyttä mm. arkeologisiin,
historiallisiin ja maantieteellisiin kerrostumiin. Trilogian
päätösvuonna 2022 ovat
vuorossa kielen, mielen ja
aatteiden verkostot. Tulossa
on myös kolme taidenäyttelyä
(kesät -20, -21 ja -22) sekä
viisi näyttelyitä pohjustavaa
tiede-taide -leiriä, joissa
taidenäyttelyiden sisältöjä
suunnitellaan yhdessä taiteilijoiden, tieteentekijöiden ja
yhdistyksen jäsenten kanssa.

Mumu monessa
mukana
Koneen Säätiön hanke
Mumu on mukana Koneen
Säätiön rahoittamassa
”Vieraspedot luonnossamme:
vuorovaikutukset luontaisten
lajien ja ihmisen kanssa
-tutkimuksessa”.

Kiitos menneestä vuodesta.
Rauhaisaa joulun aikaa
ja hyvää uutta vuotta
2020! T. Mumun hallitus
Kuva: Tiina Poutanen

Kesä 2019
Klorofylli-näyttelyn 29.6. – 31.8. yleisöpalautteita
”Upea näyttely!” ”Maaginen yhdistelmä valoa ja varjoja.
Äänimaailma kruunaa kaiken! Lisäksi aittarakennus on
mitä ihanin!” ”Huikea matka ja tärkeä puheenvuoro!”
”Jou jou, oli kova näyttely!” ”Aivan mielettömän hieno
(ja hauskakin) näyttely!!!” ”Todella hieno, toistaiseksi
kesän vaikuttavin tilataideteos, kiitos!”. Lisätietoa:
https://muodonmuutoksia.wordpress.com/arkisto-2/tulevat-tapahtumat/

Verkostoleiri 9.-11.8.
Mumun seuraava tapahtumakokonaisuus ”Elämän
verkostot” käynnistyi verkostoleirillä 16 osallistujan
voimin. Leiri järjestettiin tuttuun tapaan Aitoon koulutuskeskuksessa, missä verkostoja pohdittiin mm. kielen
evoluution, kädentaitojen, luontosuhteen, sattuman,
sukulaisuuksien ja johtajuuden kautta. Lisätietoa:
https://muodonmuutoksia.wordpress.com/tyopajat-2/
Leiri pohjusti tulevaa, kesän 2020 taidenäyttelyä, jonka
työnimi on ”Rihmastot”.
24.8. FT Maria Mäkelä luennoi kertomuksen vaaroista
https://muodonmuutoksia.wordpress.com/luentosarjat-ja-asiantuntijat/
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Hanke on kaksivuotinen ja sitä
vetää FT, dosentti Sari
Holopainen Helsingin yliopiston
kosteikkoekologian ryhmästä.
Hankesuunnitelman mukaan:
”Tutkimuksen tuottamia
riistakamerakuvia ja videoita
käytetään pohjana vierasluontoa tarkastelevassa taidenäyttelyssä yhteistyössä Muodonmuutoksia ry:n kanssa. Näyttely
tulee esille Suomen luontokeskus Haltiaan Nuuksioon sekä
Mikkolan Navettaan Luopioisiin.
Luopioisissa järjestetään lisäksi
vieraslajiaiheinen monitieteinen yleisöluentosarja. Taiteilijayhteistyön tavoitteena on
esittää kysymyksiä, herättää
vuoropuhelua ja lisätä ymmärrystä vieraslajiteeman ympärillä
sekä tarjota tutkimusaiheeseen
humanistinen ja tieteellistä
tutkimusta laajempi
näkökulma.”
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Lukutaidon yötä vietettiin 31.8. Mikkolan
Navetalla

Lukutaidon yön ohjelma oli runsas ja monipuolinen ja
pop-up ravintolan tarjoilut kertakaikkiaan mahtavat.
Ilta kulki alkupuheen hyvänsuonnon teeman mukaisesti yhteislaulusta itkuvirsiesitykseen (itkijänä
Karoliina Kantelinen), siitä runopoluille ja Kenkävaahtokuoron mukaansatempaavaan laulantaan,
iltayön kruunasi iltatarinakahvila ja yöpala.

Aikamatka lukutaitoon -näyttely 29.6. ->

Hankeidea 2024-2026
Mumu on mukana Tampereen

ja koko Pirkanmaan alueen
kulttuuripääkaupunkihaussa.
Mumun hankeidea on laajaalainen tapahtumakokonaisuus
nimeltä Aika. Se on suunniteltu
toteutettavaksi vuosina
2024-2026 ja sisältää tuttujen
luentojen, tiede /taideleirien
ja kesänäyttelyiden lisäksi mm.
roolipeliä.
Aika-hankeidean teemat:
2024 kasvun aika (fibonaccin
luvut, fraktaalit)
2025 musiikin aika, näyttelyssä
mm. aikaa luotaava
musiikkiteos
2026 parast’aikaa, näyttelyä
johdattaa kuunnelma/ääniteos

Näyttely kertoo Suomen luku- ja kirjoitustaidon
historiasta ja nykypäivästä tarinoin, kuvin ja
tietoiskuin. Myös taide on näyttelyssä vahvasti läsnä.
Teoksia on Tiina Poutaselta ja Emmi Niemiseltä ja
kuullaanpa näyttelyssä myös äänitaidetta: Karoliina
Kantelisen itkuvirsi lukutaidosta. Näyttelyn
suunnittelu ja tekstit Outi Nummi. Näyttely liittyy
Pälkäneen lukutaidon juhlavuoden ohjelmistoon ja
on tuotettu yhteistyössä Pälkäneen kulttuuripalveluiden kanssa, OKM:n tuella. Se on esillä
Navettakalleriassa 31.5.2020 asti ti-la klo 10-14.
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