Hetkiä Elämästä
VALOKUVANÄYTTELY

H E T K I Ä E LÄ M ÄSTÄ
MERIKARVIA KUNNANVIRASTO

04.07. – 08.07.2016

JUKKA-PEKKA KULOSAARI
Syntynyt Merikarvialla, Brändössä 1941
Valokuvausharrastus vuodesta 1970
E-mail jpkulo@live.com
Puh. 0400854197

NÄYTTELYN IDEA
Valokuvaamisen into vaihtelee, välillä tuntuu, että kaikki on jo kuvattu, välillä taas suunnittelee etukäteen
mihin aikoo mennä kuvaamaan ja miten vuodenaika ja
valaistus muuttaa maisemaa.
Kaunis luonto on lähellä sydäntä.
Harrastukseni aikana valokuvaus on kokenut suuria
muutoksia. Tekniikka on muuttunut koko aikana hurjasti. Aikaisemmin mustavalkokuvaus oli pääasiallista
toimintaa ja filmi kehitettiin itse. Omia pimiöitä on tullut tehtyä sekä kylpyhuoneisiin että komeroihin. Minun
kohdallani kuvan tekeminen pimiössä on ollut harrastuksen huippua kun taas kameratekniikka ja itse kuvien näppäily on ollut lähes sivuseikka.
Kamerat kehittyivät, tuli värifilmit. Värifilmien kohdalla
kuvat piti valmistaa kuvavalmistamoissa. Ohitin melkein kokonaan tämän vaiheen. Muut harrastukset veivät huomion. Digikamerat kehittyivät, enkä ollut tässäkään eturivissä, vaan odotin laitteiden kehittyvän. Kun
kehitystä tapahtui riittävästi, syntyi taas mahdollisuus
itse valmistaa kuvia. Digikamera ja PC:n yhdistelmä
muistutti riittävän selvästi pimiötyöskentelyä ja taas
olin koukussa.
Eräs pienimuotoinen tavoitteeni on ollut myös katoavan kansanperinteen taltioiminen. Tästä esimerkkinä
vanhojen rantahuoneiden kuvaaminen. Tähän mennessä kuvat ovat lähinnä rakennusten ulkopuolelta. Sisäkuvaus olisi vasta mielenkiintoista. Kauniit maisemat sekä
talvella että kesällä pakottavat myös ottamaan kameran esiin.

Hetkiä Elämästä

Olen elänyt pitkän elämän, ja hetkiä elämästä on ikuistunut runsaasti. Kuvien valitseminen näyttelyyn oli vaikeaa.
Minulla on näyttelyssä mustavalkokuvina kalastushistoriaa ja henkilöitä, mutta vähemmän maisemia.Värikuvat
puolestaan ovat pääasiassa kuvia luonnosta, maisemia
ja niiden yksityiskohtia.
Tämän näyttelyn avulla haluan kannustaa muitakin harrastuksen pariin ja jopa näyttelyn pystyttämiseen.

TIETOJA KUVISTA
Kuvia on runsaasti, tiiviisti omille telineille asennettuna.
Yleisesti valokuvat tarvitsisivat ympärilleen tilaa. Tässä
näyttelyssä olen valinnut toisenlaisen ripustuksen jossa
kuvien runsas kirjo 45 vuoden ajalta tulee esiin.Työt on
itse tulostettu omalla tulostimella ja itse pohjustettu.
Näyttely ei ole varsinaisesti myyntinäyttely, mutta
kanssani voi keskustella, voinko joistakin kuvista tehdä uusia versioita niitä haluaville. Pyrin itse olemaan
mahdollisemman paljon näyttelyssä mukana, jotta voisin valottaa kuvien taustaa ja merkitystä niitä haluaville.
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