
Aino Haapalinna
Kasvoton historia
Piirustus ja maalaus / Tapiola
Ohjaaja: Maiju Salmenkivi



Sisällys

Itsestäni 3

Työn suunnittelu 4

Toteutusvaihe 7

Itse työ 9

Jälkikatsaus 11

2

Kuvissa on viime 

vuosilta eräitä töitäni 

kuvataidekoulussa



Itsestäni

Olen Aino Haapalinna, 18-vuotias lukiolaistyttö, joka käy 
kuvataidekoulua nyt yhdettätoista vuotta. Aloitin 
kuvataidekoulun 7-vuotiaana Olarin työpisteessä 
perusopetuksessa. Aloitin myös työpajaopinnot siellä 
2015 sarjakuva ja kuvitus –työpajassa, mutta vaihdoin 
Tapiolaan PIMAan muutaman kuukauden jälkeen, ja 
siellä olen viihtynyt tähän päivään asti.

Käyn Otaniemen matematiikka- ja 
luonnontiedepainotteista lukiota toisella vuosikurssilla. 
Kiinnostuksen kohteisiini kuuluu historia, hiihtäminen 
sekä juhlakampausten tekeminen.
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Työn suunnitteluvaihe

Olen ollut pitkään hyvin kiinnostunut historiasta, ja siksi 
oli luontevaa haluta tehdä työ, joka jotenkin kuvastaa 
kiinnostustani siihen. Tähän tulokseen olin tullut jo 
ennen lukuvuoden alkamista, mutta siitä eteenpäin 
pääseminen osoittautui vaikeaksi.

Alkuperäinen ideani sai innoitusta lukion kuvataiteen 
kurssilla tekemästäni työstä, joka sisälsi taidehistorian eri 
tyylisuuntia. Suunnitelmaani kuului jonkun tilanteen 
kuvaaminen eri tyylisuuntien avulla esittäen samalla 
taiteen kehitystä ajan saatossa.

Varhaisimmissa luonnoksissani onkin siksi enemmän 
variaatiota, kun hain innoitusta antiikista rokokoohon.
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Työn suunnittelu ei kuitenkaan edennyt siitä 
pidemmälle, sillä koin ideani olevan sisällötön ja 
turhaa taidehistorian toistoa, minkä jo monet minua 
paljon taitavammat taiteilijat ovat tehneet monta 
kertaa.

Luomisen vaikeus yllättikin minut ja hylkäsin siksi 
alkuperäiset suunnitelmat. Historiallisesta teemasta 
en kuitenkaan luopunut, vaan rajasin sen aikaan, joka 
miellytti minua eniten: myöhäisrenessanssi tai aivan 
1600-luvun alku.

Lähdin liikkeelle hakemalla netistä muotokuvia tältä 
ajalta, ja piirsin niistä tuntikausia luonnoksia 
renessanssikuningattarista, jotta sisäistäisin ajan tyylin 
mahdollisimman hyvin.
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Tavoitellessani täydellisyyttä halusin
saada luonnokseni vastaamaan 
täydellisesti mielessäni pyörinyttä 
epämääräistä ideaa, enkä osannut 
lopettaa tätä vaihetta ja mennä 
eteenpäin työn tekemiseen. Päädyin 
lopulta käyttämään käytännössä koko 
syyslukukauden työn ideoimiseen ja
suunnitteluun etenemättä edes 
merkittävästi.

Vaikka suunnittelu on tärkeä osa 
työprosessia, vastedes yritän olla 
rohkeampi tarttumaan työhön jo 
aikaisemmin, sillä uusia ideoita tulee
jatkuvasti työtä tehdessä, eikä niiden 
toteuttaminen silloinkaan ole liian 
myöhäistä.

6



Toteutusvaihe

Aloitin työni maalaamisen vasta 
joululoman jälkeen. Maalasin aluksi 
taustavärin akryylilla kankaalle, minkä 
päälle aloin tehdä kuvaa öljyväreillä. 
Töiden lukumäärä ei ollut maalausvaiheen 
alussa minulle ihan selvä, sillä olin 
tuhlannut kohtuuttoman paljon aikaa 
pelkästään yhden maalauksen 
suunnitteluun.

Nautin toteutuksessa erityisesti kankaiden 
kuvaamisesta, mihin koko työ oikeastaan 
keskittyy.
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Ohjaajani kannusti minua täydentämään lopputyötäni 
toisella teoksella, joten päädyin maalaamaan toisen 
pohjan, josta tuli punainen erottuakseen ensimmäisestä 
maalauksesta.

Kahden maalauksen työstäminen samanaikaisesti 
tehosti työskentelyäni, kun inspiraation loppuessa 
saattoi aina siirtyä toiseen maalaukseen.

Aika jäi lopulta melko vähiin, kun en ensinnäkään 
osannut noudattaa alkuperäistä aikatauluani, ja melkein 
kaikki helmikuun työtunnit menivät 
vanhojentansseihin, hiihtolomaan, sekä koulun 
matkaan. Koronakriisin puhkeaminen taas keskeytti 
työn jatkamisen maaliskuun puolenvälin tienoilla, mutta 
onneksi saatoin tulkita sen jo valmiiksi, vaikken sitä 
enää päässytkään työstämään.
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Itse työ
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Pähkinänkuoressa lopputyöni on oma 
tulkintani 1600-luvun alun taiteesta. Sitä ovat 
innoittaneet useat ajan muotokuvat, 
esimerkkeinä mainittakoon muotokuvat 
Englannin kuningas Jaakko I:stä ja Ranskan 
kuningatar Anna Itävaltalaisesta.

Työni silmiinpistävin osuus on muotokuvan 
tyhjät kasvot. Ensinnäkin tämä mahdollistaa 
keskittymisen kuvien loisteliaisiin asuihin, 
sillä olen kiinnostunut erityisesti muodin 
historiasta, mikä siten tulee hyvin esille.

Pahat kielet saattavat luonnehtia tyhjiä
kasvoja, joihin teoksen nimikin Kasvoton 
historia, viittaa, merkiksi laiskuudesta, mutta 
tyhjäksi jätetyillä kasvoilla on teoksen 
kannalta tärkeä funktio. Niiden luoma
mysteerio luo tulkinnanvaraisuutta, mikä 
antaa teokselle lukemattomia merkityksiä.
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Minulle tuotti vaikeuksia yhdistää historiallinen konteksti ja 
oma luominen. Ajatus siitä, ettei työni kenties toisi mitään 
uutta, häiritsi minua pitkään. Sain ongelmaan kuitenkin 
uuden näkökulman, kun olin koulun äidinkielenopetukseen 
kuuluvaa teatteria katsomassa. Kysymyksessä oli Helsingin 
kaupunginteatterin Humiseva Harju, josta en osannut nauttia 
lainkaan.

Minua ja kavereitani häiritsi teatterissa klassikkoteosten 
pakonomainen muokkaaminen. Teatteriesitys oli irrotettu 
historiallisesta kontekstistaan, ja siitä jäi minulle lähinnä 
inhottava kuva.

Vaikka taide voi olla voimakas ja tehokkaasti kantaaottava 
työväline, minulle se on ensisijaisesti tunteiden välittämistä 
kauniiden asioiden kautta. Eikä se suinkaan tarkoita, että
kaiken täytyisi olla silotellun persoonatonta, mutta haluan 
omien töideni miellyttävän itseäni.

Siksi lopputyöni on hyvin klassinen ja siten osaltaan kuvaa 
vastustustani nykyajan tekotaiteelliseen trendiin, missä 
jokainen teos ylitulkitaan yhteiskunnallisiin ongelmiin 
kantaaottavaksi manifestiksi.

11



Jälkikatsaus

Vaikken alun perin ollut hirveän luottavainen omiin taitoihini 
öljyvärimaalauksessa, olen hyvin tyytyväinen lopputyöhöni. Pitkän 
suunnitteluvaiheen jälkeen pääsin maalaamaan, josta pidin kovasti. Opin 
lopputyötä tehdessäni sekä maalaamisesta että isomman työn 
aikatauluttamisesta, mutta tärkeimpänä opin todella nauttimaan 
maalaamisesta.

Oli todella hienoa kehittää pitkän ajan kuluessa epämääräisistä luonnoksista 
kaksi öljyvärimuotokuvaa, joista olen jälkikäteen ajatellen ylpeä.

Toivon, että tulevaisuutta ajatellen tämä on tehnyt minusta rohkeamman 
isoihinkin projekteihin ryhtymisen kannalta, ja nauttimaan työn prosessista 
yhtä paljon kuin lopputulemasta. Varmasti lopputyö muistuttaa minua 
jatkamaan kuvataideharrastusta vapaa-ajallani myöhemminkin, sillä se on 
minulle sekä viihdyttävää että rentouttavaa.
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Nimeämättömät työkirjassa esiintyvät kuvat ovat itse ottamiani.


