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HAN N U HAUTALA
Hannu Hautala on suomalaisen luonnonvalokuvauksen uranuurtaja. Harrastuksena alkanut luonnon
valokuvaaminen johdatteli hänet päätoimiseksi ammattilaiseksi jo vuonna 1970. Valokuvin luonnosta kertovat
kirjat ovat päätöitä ja niitä on julkaistu jo yli 30. Hannu tekee työtään luonnossa läpi vuoden kaikkina
vuorokauden aikoina. Hän on innostunut uuden hakija, jonka mielestä se kaikkein parhain kuva on vieläkin
ottamatta. Hannu on hyväksynyt kuville myös ennakkoluulottomasti uuden tekniikan käyttömuotoja. Hänen
mielestään kuvat ovat raaka-ainetta, joista voidaan aina hakea uusia näkökulmia - juuri niin kuin On This Planet -teoksessa
on tehty.

HARRI AHMAS
Harri Ahmas on ennakkoluuloton uuden musiikin säveltäjä. Hänen tuotantonsa käsittää sinfonioita,
konserttoja ja sovituksia orkesterille sekä lukuisia kamarimusiikkiteoksia eri kokoonpanoille. Hän on
säveltänyt myös yhden kamarioopperan sekä muuta vokaalimusiikkia. On This Planet -teoksen
monitaiteellisuus oli Harrille haaste. Säveltäjänä hänen oli perehdyttävä sellon ja kanteleen ominaispiirteisiin,
mutta samalla pidettävä mielessä musiikin sovittaminen tietokoneella tuotetun ääni- ja videomaiseman
rytmiin.

TIMO TUOV IN EN
Timo Tuovinen on elokuvamusiikin ja musiikkituottamisen raskaan sarjan ammattilainen. Hän on tuottanut
musiikin 18 pitkän elokuvaan, joista osa on palkittu tunnustetuilla suomalaisilla palkinnoilla. Elokuvien lisäksi
Timo on tuottanut useita kymmeniä äänilevyjä sekä osallistunut yli 300 äänilevyn luomiseen joko äänittäjänä,
miksaajana tai muusikkona. Timo on myös säveltäjä, joka on luonut useita laajoja musiikkiteoksia. On This
Planet -teoksessa Timon sävellystaitoja tarvittiin äänimaiseman rakentamisessa. Timo loi tietokoneiden avulla
vain muutamasta sekunnista soivaa akustista soitinääntä kaikki ne monivivahteiset äänet, joista On This Planet -teoksen
äänimaisema muodostuu.

HEIKKI IN N AN EN
Heikki Innanen on työskennellyt elokuva-alalla vuodesta 1973. Monipuolisen työuransa aikana hän on
tuottanut 15 elokuvaa, joista 7 pitkää kokoillan elokuvaa. Heikillä on myös kokemusta elokuvaohjaajan työstä
sekä käsikirjoittamisesta. Luonto on Heikille tärkeä ja siksi hän oli mitä luonnollisin valinta On This Planet teoksen käsikirjoittajaksi. Sopivien valokuvien valitseminen sekä kerronnallisen juonen rakentaminen onnistui
parhaiten ammattilaiselta, joka käyttää kaiken vapaa-aikansa kuvankäsittelyyn ja valokuvaamiseen.

MARIAN N E UOTILA
Marianne Uotila on Suomen eturivin kanteletaiteiljoita. Hän konsertoinut laajasti eri puolilla maailmaa sekä
orkesterin solistina että soolotaiteilijana. Mariannen soittotyyli on pehmeää ja ilmaisuvoimaista. On This
Planet -teoksen kanteleosuudet ovat teknisesti erittäin haastavia, mutta antavat samalla mahdollisuuden
erilaisten soittotapojen mielikuvitukselliseen yhdistelyyn.

TOMI UOTILA

Tomi Uotila on monipuolinen, monilla eri sellotaiteen alueilla vaikuttava sellotaiteilija. Tomi on hyvin
kiinnostunut erilaisten taidemuotojen yhteistyöstä. Tällainen avara taiteiden yhdistäminen on myös On This
Planet -teoksen takana. Teosta on kehitelty Tomin ideoiden pohjalta. Työssään sellopedagogina Tomi pyrkii
samoin edistämään taiteiden tiukat raja-aidat ylittävää taiteellista näkemystä.

LEEN A GUSTAV S ON
Leena Gustavson aloitti Suomen Kansallisbaletin tanssijana mutta siirtyi 1970-luvun lopulla nykytanssin
tekijöksi. Leena on Suomen eturivin tanssitaiteilijoita. Hän on myös edelläkävijä, jonka teoksia on
luonnehdittu visuaalisesti hätkähdyttäviksi. On This Planet -teokseen Leenan viimeistellyt liikkeet ja ilmeet
tuovat ulottuvuuksia ja tunteita, joita pelkillä luontokuvilla olisi hyvin vaikea esittää.
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