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Kulttuuri

Latojen värileikki
JUHA LAITALAINEN

Kamppi-Eira   
Juha Laitalainen

“Ei maaseutu ole mikään 
historiallinen wonderland, 
jossa pukeudutaan pieksuihin 
ja sarkapuhkuihin ja 
esitetään heinäntekoa 
turisteille,” sanoo 
taidemaalari Elina Försti.

Elina Försti, olet haastattelua 
tehdessämme saanut näyttelysi 
ripustuksen Galleria Brondassa 
juuri tehdyksi. Koostuuko näyt-
telysi uusista töistäsi vai onko se 
retrospektiivi?

”Näyttelyn työt ovat vuosilta 
2015-2018. Kaksi teosta vuodelta 
2015 on ollut aikaisemmin esillä 
Saarijärven museossa. Muut maa-
laukset ovat ensi kertaa esillä tääl-
lä Brondassa.”

Olet syntynyt veden äärellä 
Pohjanmaan järviseudulla Evi-
järvellä. Vapaassa Taidekoulus-
sa opiskeltuasi olet palannut la-
keuksille asumaan. Sinulla on 
luonteva olo ollessasi Pohjan-
maan peltolakeuksien ja latome-
ren äärellä. Siksikö sinusta keh-
keytyi juuri ”latomaalari”? 

”Evijärvi kuuluu virallisesti Ete-
lä-Pohjanmaahan, vaikka se on-
kin Keski-Pohjanmaan ja ruotsin-
kielisen Pohjanmaan rajakunta.  
Olen ollut aina kiinnostunut ih-
misen suhteesta omaan elinympä-
ristöönsä ja paikan vaikutuksesta 
yksilöön. Itselleni arkinen elämä 
ja taide nivoutuvat saumattomas-
ti yhteen. Elinympäristölläni ja ar-
kisilla näkymilläni on suora vai-
kutus tekemääni taiteeseen. Ehkä 
maalaisin jotakin muuta, jos asui-
sin vaikkapa Helsingissä.”

Tykkäät olla äärillä ja katsoa 
kauas, olipa kyseessä sitten pel-
toaukea tai järvi. Ahdistutko, el-
let pääse avaran maiseman ää-
reen?

”Ahdistun! Kuopiossa opiskel-
lessani oli lempipaikkani Kallave-
den ranta. Se oli ainoa näkymä, 
jossa sai etäisyyttä. Koko kau-
punkihan on yhtä laaksoa ja kuk-
kulaa. Samoin Helsingissä opis-
kellessani hakeuduin mielelläni 
meren rantaan saadakseni saman 
katsomiskokemuksen. On vai-
kea sanoa mistä tällainen tarve, 
mutta jotenkin se liittyy olemas-
sa olooni tässä maailmassa. Juha 
Kuisma on kirjoittanut: ’Avoimet 
näköalat, ylös kohoavat puut ja 
korkea taivas antavat tunnun va-
paudesta. Jollakin vaikeasti mää-
riteltävällä tavalla ihminen ”on 
yhtä” maiseman kanssa.’ Voin 
täysin allekirjoittaa Kuisman ku-
vauksen.” 

Työsi aiheet avautuvat katsojille 

latoina, silti maalaustesi useim-
miten ränsistyneet kohteet eivät 
ole vain ulkorakennuksia, vaan 
teoksissasi lienee myös syvälli-
sempi ulottuvuus?

”Maalaukseni lähtevät aina 
jostakin värillisestä asiasta, joka 
kiehtoo ja askarruttaa mieltäni.  
Saatan tutkia maalauksessani vain 
yhtä väriä tai leikitellä vastaväri-
pareilla. Maalaus on fantastinen 
itseilmaisun väline. Se on hanka-
lasti haltuun otettava ja vaatii pal-
jon teknistä harjoitusta, mutta on 
äärimmäisen kiehtova ja visuaali-
sesti mielenkiintoinen. Kaikki läh-
tee ihmisen omasta kädenjäljestä 
ja siitä miten kukin maalaa. Vä-
rien vaikutus suhteessa toisiinsa 
ja maalauksen keinot kertamaa-
lauksesta kerrosmaalaukseen luo 
loputtomat mahdollisuudet tehdä 
ja yhdistellä asiat aina eri tavalla. 
Itse tarvitsen maalauksen lähtö-
kohdaksi muodon. Nyt muoto on 
ollut lato tai jokin muu kiinnosta-
va rakennus. Olen käyttänyt maa-
lausteni lähtökohtina myös bensa-
asemia ja autiotaloja.”

Ennen latomeret olivat tuttu nä-
ky lakeuksilla. Irtoheinän käytön 
vähettyä karjataloudessa säilöre-
hun ja heinäpaalien tultua tilalle 
latojen tarve väheni ja niitä alet-

tiin hävittää tai ne lahosivat käy-
tön puutteessa pelloille. Yhdessä 
vaiheessa katoavaan maaseu-
tumaisemallisesti tärkeään ra-
kennuskulttuuriin alettiin EU:n 
toimesta kiinnittää huomiota ja 
viljelijöille alettiin maksaa jopa 
latojen suojelurahaa. Lypsykar-
jan ja maatilojen määrän aletes-
sa meiltä saattavat kadota ladot. 
Oletko huolissasi kehityksestä?

”Maaseutu muuttuu ja se on 
luonnollista. Vastustan maaseu-
dun museaalistamista. Ei maa-
seutu ole mikään historiallinen 
wonderland, jossa pukeudutaan 
pieksuihin ja sarkapuhkuihin ja 
esitetään heinäntekoa turisteil-
le. Tietenkin jokainen sukupolvi 
on velvoitettu huolehtimaan sii-
tä, mitä he haluavat säilyttää tu-
leville sukupolville. Latojen suo-
jelu on osin varmasti hyvä asia. 
Eniten mietin kulttuurimaiseman 
muutosta. Ladot aakeilla pelto-
lakeuksilla rytmittävät maisemaa 
aika mukavasti. Jos ladot hävite-
tään tyystin, niin rakennettu kult-
tuurimaisema muuttuu. Pellothan 
jäävät ja  muistettakoon, että ne-
kin ovat osa rakennettua maise-
maa, koska pellot ovat ihmisten 
raivaamia.”

Maalaamalla nautinnollisia vä-

rimaailmoja teet samalla mer-
kittävää taltiointia ladoistam-
me. Onko se samalla kannanotto 
maaseudultamme hiljalleen hä-
viävän rakennuskulttuurin puo-
lesta?

”En ole ajatellut mitenkään tie-
toisesti tallentavani kulttuurihis-
toriaa, mutta sitähän työskentely-
ni on toki myös ollut. Maalaamani 
ladot ovat kaikki joskus olleet ole-
massa. Ne ovat teoksissani saa-
neet ikäänkuin uuden elämän. 
Maalatessani en laske jokaista 
lautaa ja saatan käyttää ladosta 
vain tiettyjä elementtejä. Joskus 
maalaan vain etu- ja takaseinän. 
Joissakin latomaalauksissani on 
vain yksi seinä. Ympäristöjä kä-
sittelen vielä rajummin. Karsin 
puskia ja muita elementtejä. En 
koskaan lisää mitään ylimääräis-
tä olemassa olevaan maisemaan, 
mutta otan maalauksiin mukaan 
vain sellaisia muotoja, jotka ovat 
mielestäni maalauksen element-
teinä kiinnostavia. Kaiken tämän 
muokkauksen jälkeen maise-
mat ovat kuitenkin tunnistettavia 
maalauksissani.”

Kesällä sinulla on kutsunäyttely 
Taide Vionojalla Ullavassa 25.6.-
19.8. Paikka on Vionojasäätiön 
ylläpitämä keskipohjalaistaitei-

lija ja taiteilijaprofessori Veikko 
Vionojan entinen kesäkoti, joka 
nykyisin toimii museona ja vaih-
tuvien näyttelyiden paikkana. 
Varsinkin maalaustesi värimaa-
ilmassa on yhtymäkohtia Viono-
jan maalauksiin. Millaisena koet 
koloristina Vionojan värimaail-
man?

”Veikko Vionojan väriajatte-
lu maalauksissa on aivan omaa 
luokkaansa! Olen paljon käyttä-
nyt hänen maalauksiaan esimerk-
kinä opettaessani aikuisia, kuinka 
maalata valkoista ja kuinka väri 
muuttuu valossa ja varjossa. Veik-
ko Vionojan taiteesta on julkaistu 
hieno iso kuvateos joskus 30 vuot-
ta sitten. Painos on myyty lop-
puun jo aikoja sitten. Sattumalta 
löysin tuon kirjan viime vuonna 
Helsingin kierrätyskeskuksen net-
tikaupasta. Saatuani kirjan postit-
se kotiin oli hämmästykseni suu-
ri, kun avasin kirjan ja etusivuilla 
oli omistuskirjoitus: Ystävällises-
ti Veikko Vionoja, Helsinki 1985. 
Sehän oli kuin viesti häneltä hau-
dan takaa suoraan minulle!”

 ➤ Elina Försti - maalauksia 
29.4. asti Galleria Brondassa,  
Annankatu 16, ti-pe 11-17, la-su 12-16
sekä Taide Vionojalla 25.6. - 19.8.

Ennen näyttelyn avajaisia taulujen on syytä olla piirulleen suorassa. Elina Försti ja hänen uutukainen maalauksensa Kuplapilvet (2018).
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