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Uudesta kansainvälisestä käyntikohteesta jatkoa kuusamolaiselle matkailuhistorialle

SUOMEN ENSIMMÄINEN LUONTOKUVAKESKUS AVATAAN MAALISKUUSSA
Uusi matkailu- ja kulttuurikohde, Kuusamon kaupungin keskustan tuntumassa, Matkailukeskus Karhuntassussa sijaitseva luontokuvakeskus palvelee 30.3.2007 lähtien kaikenikäisiä kuusamolaisesta luonnosta, luonnon
valokuvaamisesta ja tutkimisesta kiinnostuneita.
Suuryhteistyön, Hannu Hautala luontokuvainstituutti –hankkeen tuloksena syntynyt ainutlaatuinen 150 neliön näyttelytila on kunnioitus Suomen kuuluisimman luontokuvaaja Hannu Hautalan elämäntyölle. Esillä ovat
Hannu Hautalan vaihtuvat klassikkokuvat ja merkittävimmät työt.

Infoikkuna ja Kuukkelisali, Hannun keinutuoli ja työpöytä, Kartta Hannun jäljille ja Puuhapiilo
Ennenäkemätön näyttelykokonaisuus on luotu uusimman tekniikan ja uniikkien mediaratkaisujen avulla. Näyttelyarkkitehtuurin suunnittelusta vastaa Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan suunnittelija Irma Nevala, TaM
ja mediaratkaisujen suunnittelusta informaatioympäristöjen suunnittelijat, maisteriohjelmassa opiskelevat
Antti Brunni, Antti Hovila ja Teemu Maikkola, TaM.
Matkailukeskus Karhuntassusta Kuusamon luontoon kuljetaan nyt neljämetrisen infoikkunan innostamana ja laajaan valokuvatuotantoon tutustutaan digitaalisin mediaratkaisuin: keinumalla Hannun keinutuolissa
pääsee kuvien äärelle ja hipaisemalla Hannun työpöytää koko laajan tuotannon pariin. Kartta Hannun jäljille
opastaa parhaille kuvauspaikoille Karhunkierroksen maisemiin GPS-paikkatietojen
avulla. Puuhapiilosta itsensä löytävät kaikki leikkimieliset oman luontokuvan
- Olemme yhteistyössä rakentarakentajat ja kahvilassa kohtaavat Hannun tapaan teetä nautiskelevat, luonneet tämän luontokuvakeskuksen,
tokuvakirjoista ja valokuvauslehtien katselusta innostuvat.

Luontokuvausta globaalisti ilmastonmuutosten aikakautena
Luontokuvakeskus mahdollistaa myös muiden luonnosta kiinnostuneiden
valokuvaajien tuotannon esittelyt. Vaihtuvan näyttelyn tila, Kuukkelisali on
varattu ensisijaisesti suomalaisten ja kansainvälisten luontokuvaajien digitaalisessa ja perinteisessä muodossa esitettäville korkeatasoisille valokuville ja
kuvaesityksille. Kuukkelisalin ensimmäisen valokuvanäyttelyn pitää oululainen,
vuoden 1984 luontokuvaaja Arto Raappana.
Kuusamo on vetänyt puoleensa jo vuosisatoja. Vuosittain Kuusamossa käy yli miljoona matkailijaa, joista 70 000 Matkailukeskus Karhuntassussa. Luontokuvakeskuksen uskotaan herättävän mielenkiintoa ja saavan vierailijoita ympäri maailman. Digitaalista informaatiota on helppo
levittää globaalisti lähiaikoina valmistuvien internetsivujen kautta. Tieto on
helposti muunneltavissa ja päivitettävissä.
Hannu Hautala luontokuvakeskus on toteutettu Oulun lääninhallituksen
sivistysosaston myöntämällä 420 000 euron EAKR-rahoituksella ja Kuusamon kaupungin omarahoituksella. Yhteistyökumppaneina ovat toimineet
Kuusamon kaupunki, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta, Kuusamon
kansanopisto, Suomen valokuvataiteen museo, Oulun läänin taidetoimikunta, Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan englannin kielen laitos
ja Metsähallituksen luontopalvelut.

jotta Sinä voisit tutustua hauskasti
ja elävästi Kuusamon luontoon.
Näyttely on minulta Sinulle.
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