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TÄNÄÄN

 P Forssan tori. Klo 7  –14.
 P Tuntematon sotilas. Teatteri 

Tuntemattomassa (Myllytie 3) 
Jokioisilla klo 18.30.
 P Minä ja Maija. Myötätuulen 

Teatterissa (Hämeenojantie 34, 
Pitkäjärvi) Somerolla klo 19.
 P Tässäkö tää sit on. Kyläsepän 

Teatterissa (Luodesuontie 97) 
Jokioisilla klo 19.
 P 50-vuotisjuhlat. Forssan lii-

kennepuistossa klo 17 –19 (Ete-
läinen Puistokatu 33).
 P Forssan Lehden iltarastit. 

Onkilammilla (Härkätie 2251) 
Tammelassa klo 17–19.
 P Forssan Lehden puisto-

juoksu ja -kävely. Lähtö Fors-
san Vesihelmeltä klo 18. 

HUOMENNA

 P Iltapäivätanssit. Esakalliolla 
esiintyjänä Juhamatti (Salontie 
40, Somero) klo 13. 
 P Vuonna 85. Ypäjän Musiikki-

teatterissa (Jaakkolantie 2) klo 
19.
 P Pyöräretki. Kuuman koko 

perheen pyöräilyn lähtö Kuu-
malammille Forssan kirjaston 
pihalta klo 18. Letkaan voi liittyä 
reitiltä.

 ȣ Pankais 
poiketen

Siististi pukeutuminen 
on paras tapa päästä 
forssalaisravintolaan
Forssan Lehti 13.6.1982 ”Vali-
tamme, puukengät, mainospaita, 
ei käy.” -lausahduksiin törmää toi-
sinaan pyrkiessään ravintoloihin 
ja diskoihin kesällä. Myös Forssan 
alueella tuntuvat eri huvittelu-
paikkojen vaatimukset pukeutu-
misen suhteen vaihtelevan jonkin 
verran.

Toiset paikallisista ravinto-
loista eväävät sisäänpääsyn asi-
akkailta, jolla on lyhythihainen 
mainospaita ja puukengät. Toiset 
taas päästävät sisään. Syytä on 
näin ollen pitää mielessä vanha 
sanonta: talossa talon tavalla.

Disko-ravintola Loukkuun ei 
ole asiaa hihattomalla t-paidalla, 
vaikka tavallinen t-paita hyväksy-
täänkin. Vahtimestari kiinnittää 
huomiota myös sisäänpyrkivän 
asiakkaan vaatteiden siistey-
teen.

Naisten sandaalien käytöstä 
ilman sukkia on heitetty kovin 
monenlaisia kommentteja. Lou-
kun terassille voi tulla päiväsai-
kaan pelkillä sandaaleilla, mutta 
sisällä se saatetaan kieltää.

40 VUODEN TAKAA

Tilan, tiiliseinän ja tasojen 
tutkivaa vuoropuhelua 

Lotta Saarenmaa 

Galleria Moletin seinäl-
le on ripustettu kaksi 
suurikokoista taulua. 
Ne leikittelevät ja pei-

laavat olemustaan gallerian tii-
liseinään, jossa toistuvat saman-
henkiset muodot ja tasot kuin 
teoksissakin. Maalaukset kuulu-
vat Päreinä -teossarjaan, joka on 
yksi taidemaalari Kaisa Soinin Li-
mitys -taidenäyttelyn keskeisim-
mistä kokonaisuuksista. 

Limitys -näyttely koostuu kahdes-
tatoista teoksesta, joiden taustalla 
vaikuttaa ajatus tilasta ja päällek-
käisyydestä. Ne pyrkivät houkut-
telemaan katsojansa pohtimaan, 
mitä tasojen kerrostuma kätkee 
sisäänsä. 

– Syvyys on ensisijainen asia, 
jonka havaitsemme meitä ympä-
röivästä maailmasta. Havainnois-
samme asiat ovat tietyllä tavalla 
päällekkäin. Tasot luovat syvyys-
vaikutelman, jota olen pyrkinyt 
töissäni tutkimaan, somerolais-
lähtöinen Soini kuvailee. 

Ajatus syvyydestä juontaa juu-
rensa taidemaalarin töiden taus-
talla vaikuttavasta taustafilosofias-
ta, fenomenologiasta. Sen antamat 

suuntaviivat ovat peräisin Soinin 
Yhdysvalloissa suoritetuista opin-
noista, joissa teoreettinen ajatte-
lu korostui. 

– Fenomenologia on taiteessani 
kokemus- ja elämysmaailman vii-
toittaja. Se on vienyt työtäni eteen-
päin, Soini tiivistää.

Monissa maalauksissa taiteilija on 
jättänyt töidensä katsojalle vinkin 
siitä, millaisia tasoja teoksista voi 
pyrkiä löytämään. Esimerkiksi Pä-
reinä -teossarjan töissä inspiraati-
on lähteenä on toiminut pärekat-
to ja sen rakennusprosessi. Päre-
katon kerroksellisuus muodostuu 
päreiden limittymisestä toisiinsa.

– Yhtenä innoittajana osassa 
teossarjan töistä on toiminut myös 
maalaustela, jolla olen työstänyt 
teoksia. Kun sitä pyöräyttää, pyö-
rähdykset limittyvät osittain pääl-
lekkäin, jolloin teokseen muodostuu 
jälleen havaittava taso, Soini kertoo. 

Taidemaalari kuitenkin muis-
tuttaa, että nimivihjeestä huoli-
matta hänen abstraktia taidet-
taan voi katsoa myös väriteoksi-
na, eikä pyrkiä etsimään mitään 
tiettyä tulkintaa.

 – Abstrakti muotokieli on vali-

koitunut töihini, sillä olen halun-
nut kunnioittaa modernismin pe-
rinnettä, Soini perustelee tyyliva-
lintaansa. 

Arkkitehtitaustaisen Soinin taiteen 
innoittajana toimivat myös raken-
nustyömaat ja arkkitehtuuri. Hän 
on halunnut töissään tarkastella 
kysymystä siitä, miten erilaisista 
rakennusmateriaaleista voidaan 
tehdä taidetta. Moletin näyttelyssä 
taidemaalari halusi tutkia, millais-
ta vuoropuhelua hänen teoksensa 
käyvät töiden taustana toimivan 
tiiliseinän kanssa.

– Yksi Päreinä -sarjan töistä on 
kommentti tiiliseinälle. Siinä on 
käytetty vihreänsävyjä vastapaino-
na punaiselle tiilelle, Soini sanoo. 

Yksi tiilipohjaista taustaa ajatellen 
valittu työ on myös sanapeli Alfape-

tin mukaan nimensä saanut teos. Sii-
nä kerroksellisuutta ovat luomassa 
työhön sommitellut kirjaimet. 

Päreinä -sarjan lisäksi näyttelyssä 
esillä on Matkalla jossain -teossar-
jan töitä, jotka lähestyvät kerrok-
sellisuutta hieman eri näkökulmas-
ta. Ne sukeltavat mielen kerroksiin, 
sillä ne kuvaavat erilaisia maisemia, 
jotka ovat kummunneet taiteilijan 
mielestä teoksen työstöhetkellä. 

– En osaa sanoa, mistä päin Suo-
mea tauluihin ikuistetut maisemat 
ovat. Maisema kumpuaa jostakin 
muistini sopukasta, johon se on 
tallentunut, Soini summaa. 

Limitys -taidenäyttely Forssan 
museon Galleria Moletissa, Wah-
reninkatu 12, Forssa, 14.6 
-10.7.2022

Kaisa Soinin ”Limitys”-taidenäyttely  
sukeltaa kerroksellisuuden maailmaan ja 
pohtii, mitä syvyys kätkee sisäänsä. 

Kaisa Soinin Päreinä 
-teossarjan työt ovat saa-
neet innoituksen päreka-
tosta. Yhtenä taidemaa-
larin tarkoituksena näyt-
telyssä on myös tutkia,-
millaista vuoropuhelua 
teokset käyvät näyttely-
tilan ja tiiliseinän kanssa. 

LASSI PUHTIMÄKI

Kaisa Soinin Alfapet-työ on saanut innoituksensa sanaristikoista ja 
samannimisestä lautapelistä. 

P Ajassa 


